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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/10/2019 – 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 23.10.2019

I– MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº
044/2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO ESTADO DO
MARANHÃO (REURB-MA) E O FUNDO ESTADUAL E
IMOBILIÁRIO – FEI.   COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA.

II – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DÁ
NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 81 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, EXCLUINDO
OS PROCURADORES DO ESTADO, OS PROCURADORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OS DEFENSORES PÚBLICOS E
OS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ROL DE AUTORIDADES
COM FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º - TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 592/19).

3. PROJETO DE LEI N° 072/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOBRE A CRIAÇÃO
DA “SEMANA PARA SENSIBILIZAÇÃO E DEFESA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS”, NO ENSINO PÚBLICO E
PRIVADO DO MARANHÃO”.  COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES.

4. PROJETO DE LEI N° 222/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, ESTABELECE A
NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE VIAGEM
OFICIAL PELO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO E DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO SOUSA
NETO.

IV - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º - TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI N° 216/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, DECLARA COMO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS “BUMBA MEU BOI SOTAQUE
DA BAIXADA E COSTA DE MÃO” DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

6. PROJETO DE LEI N° 398/2019, DE AUTORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE
ALTERA A LEI Nº 9.936, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, QUE
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RALAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.  ACATANDO EMENDA Nº
001/19, APRESENTADA PELO DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 123/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MARIA
ARAGÃO” AO SENHOR TENENTE-CORONEL VALTERMAR
PINTO RIBEIRO – “CORONEL RIBEIRO”. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.  RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 95/2019,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA E
ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
N°460/2005, QUE TRATA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO N° 587/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO A JUÍZA AUXILIAR LAVÍNIA HELENA
MACEDO COELHO, PELA SUA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE
MEMBRO TITULAR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO, NA CATEGORIA JUIZ, PARA O BIÊNIO 2020-
2022, EM SESSÃO REALIZADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO N° 588/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM AO
DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, CONGRATULANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO PARA O
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CARGO DE MEMBRO TITULAR DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, NA CATEGORIA
DESEMBARGADOR, PARA O BIÊNIO 2020-2022, OCORRIDO
EM SESSÃO REALIZADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO N° 597/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO  NA FORMA DO QUE
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTA ASSEMBLEIA,
REQUER, QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁRIO QUE SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS
A APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, OS
PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nºs  95 E 129 /2019,
AMBOS DE AUTORIA DA MESA DIRETORA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 23/10/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 520/19, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual da Conscientização e
Combate às Fake News – disseminação de Notícias Falsas.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 139/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao ex-presidente José Sarney.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 518/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
unidades de saúde que atendam pessoas com câncer a informar, divulgar
e orientar os pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais das
pessoas com câncer, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 519/19, de autoria do Senhor
Deputado Ariston Ribeiro, que considera de Utilidade Pública o Centro
de Integração Socio Cultural Aprendiz do Futuro – CIAF.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 136/19,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Comandante da Polícia Militar do Estado do
Maranhão o Coronel Ismael de Sousa Fonseca.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Capitão de Mar e Guerra
Marcio Ramalho Dutra e Mello.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 138/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Vice-Almirante (FN)
Paulo Martino Zuccaro.

6. MOÇÃO Nº 035/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr. Daniel Blume, pela eleição
como presidente da Academia Ludovicence de Letras, pelo empenho
no lançamento do livro “Resposta ao Terno”.

7. MOÇÃO Nº 036/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Thiago Diaz, presidente da OAB-MA, pela
posse da primeira diretoria do Conselhão Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 517/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que reafirma o direito à saúde mental dos agentes
de atividades penitenciárias do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 134/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Sr. José Wilson de Araújo e Silva, natural de
Parnaíba – PI.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 135/19,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense a Antônio Edinaldo da Luz Lucena.

4. MOÇÃO Nº 034/19, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, que envia Moção à Senhora Santa Damasceno, nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com a família Damasceno pela passagem do centenário
da Senhora Santa Damasceno”.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 513/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que determina que excursões
promovidas por agências de turismo, compostos por número mínimo
de 08 (oito) pessoas, ao visitarem os pontos ou atrativos no Estado do
Maranhão, estejam acompanhados por guia de turismo regional
habilitado e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 515/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura, nos órgãos estaduais, no
âmbito do Estado do Maranhão, a prioridade de atendimento para
emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS) às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

3. PROJETO DE LEI Nº 516/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reprodução, criação,
venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos
comerciais e assemelhados, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 134/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao ex-presidente José Sarney.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, 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, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
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, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Wendell Lages
e Zé Gentil.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
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A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª

CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 520 / 19

EMENTA: Institui o Dia Estadual da
Conscientização e Combate às Fake News -
disseminação de Notícias Falsas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado do Maranhão o
dia 24 de Março como o “Dia Estadual da Conscientização e Combate
às Fake News - disseminação de Notícias Falsas”.

Art. 2º - A instituição deste Dia tem o objetivo de estabelecer
um marco da abordagem para criação, divulgação e disseminação de
notícias falsas e conscientização sobre efeitos e consequências jurídicas.

Art. 3º -  “Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake
News” compreenderá a realização de seminários, ciclos, palestras, vídeos
e demais ações educativas.

Art. 4º - O Poder Público coordenará a implantação, realização
e divulgação dos eventos para promover a implementação dos termos
desta Lei.

Art. 5º- Está Lei entra em vigor na data de sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 21 de
Outubro de 2019. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA
 O presente projeto de lei visa desenvolver um conjunto de

ações educativas e de conscientização para combater as Fake News.
Fake News significa ”notícias falsas”. São as informações

noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas
na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes
sociais.

Comumente, a real intenção de propagação de uma Fake News é
criar uma polêmica em torno de uma situação ou pessoa, contribuindo
geralmente para uma pessoa deixar ou ficar com a sua imagem
comprometida, desacreditada ou malvista. Por ter um teor
extremamente dramático, apelativo, fantasioso e polêmico, as Fake
News costumam atrair muita atenção das massas, principalmente
quando estas estão desprovidas de senso crítico ou uma predisposição
de fazer um filtro diante da situação no sentido de entender ser a
mensagem veiculada verdadeira ou falsa.

São vítimas da Fake News desde pessoas simples até artistas
populares e muito famosos, e autoridades públicas.

Diante desta situação, muito corriqueira, surge a necessidade
do Poder Público adotar legislação própria, políticas e programas
educativos e de conscientização que combatam e previnam a
disseminação de notícias falsas. Sem dúvidas, nesta situação, os
programas educativos funcionam com a melhor, mais barata e eficaz
solução para combater os efeitos decorrentes das “notícias falsas”.

A Lei nº 13.605, de 9 de Janeiro de 2018 incluiu o dia 24 de
Março no calendário nacional de datas comemorativas, a ser celebrado,
anualmente, em todo o País, como o Dia Internacional do Direito à
Verdade, sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade
das vítimas.

Nos termos do art. 2º desta Lei, o dia 24 de março é dedicado
à reflexão coletiva a respeito da importância do conhecimento
circunstanciado das situações em que tiverem ocorrido graves violações
aos direitos humanos, seja para a reafirmação da dignidade humana das
vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais
violações.

Dessa forma, tal data é muito oportuna para ser também um
dia de reflexão sobre a importância de se apurar e checar a veracidade
das notícias que a todo momento chegam ao nosso conhecimento por
meio das mídias sociais, como WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. No
momento atual, as mídias sociais possuem um alcance muito vasto e
capaz de influenciar, no mais das vezes, de forma negativa, podendo
surtir efeitos imprevisíveis e catastróficos.

O que se sabe é que existe compartilhamento irresponsável e
especializado de internautas que praticam um desserviço público
espalhando somente mentiras, sem o cuidado de verificar previamente
a veracidade das notícias veiculadas por redes sociais, notadamente o
WhatsApp. Outro item preocupante é que existem empresas que atuam
na criação das Fake News e utilizam-se de tecnologia de propagação
criminosa, para alargarem o alcance e multiplicando os efeitos nocivos
e causadores e imensuráveis danos na sociedade.

Atento às questões que atingem o país, recentemente o
Congresso Nacional instalou uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) das Fake News no dia 04 de Setembro do corrente
ano.

Assim, marcar com um Dia Estadual da Conscientização e
Combate às Fake News - disseminação de “Noticias Falsas” mostra a
real importância de se desenvolver as campanhas educativas aqui
indicadas, é sem dúvida reconhecer a importância deste tema e prevenir
os danos nocivos que estas notícias causam no seio da sociedade
maranhense, merecendo que os pares desta Casa do Povo manifestem
apoio à presente proposta Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 17 de
Outubro de 2019. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 139 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao ex-presidente José Sarney.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” ao ex-presidente José Sarney de Araújo Costa.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 21
de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Presidente da União Maranhense de Estudantes, redator e

editorialista, José Sarney iniciou sua vida política no movimento
estudantil, atraindo, desde muito jovem, a atenção de partidos políticos.

Em 1954, candidatou-se a deputado federal pelo Partido Social
Democrático (PSD). Eleito suplente, em 1955, aos 25 anos, Sarney
embarcou para o Rio de Janeiro para assumir o cargo de deputado
federal. Nos três anos subsequentes, ganhou destaque em todo o país,
rompendo as barreiras que mantinham o Maranhão em posição de
isolamento diante dos demais Estados.
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Sarney ocupou três mandatos como deputado federal e

conquistou o governo do Maranhão aos 35 anos de idade, nas eleições
de outubro de 1965.

No mandato de governador, Sarney considerou como uma das
prioridades a infraestrutura do Estado, sendo responsável pelas
importantes obras de implantação da BR-135, do Porto do Itaqui e da
Ponte Governador José Sarney. Ainda, importante destacar que durante
o governo Sarney as matrículas escolares cresceram exponencialmente;
a TV Didática transmitiu de forma inovadora no país aulas pela televisão
e o programa Bandeirantes foi responsável pela construção de ginásios
no interior do Estado.

Em 1971 e 1979, José Sarney assumiu o Senado pelo Maranhão.
Em 1985, com o falecimento de Tancredo, Sarney foi efetivado no
cargo de Presidente da República. Naquele mesmo ano, abriu a sessão
inaugural da 40ª Assembleia Geral das Nações Unidas e destacou a
volta do Brasil à democracia.

O papel do Presidente Sarney foi fundamental para a
redemocratização do país, para o fortalecimento da economia e inserção
do Brasil no debate internacional sobre a preservação do meio ambiente.

De acordo com o americano Ronald Schneider, Sarney
conseguiu fazer no Brasil a mais exitosa das transições democráticas
do mundo. Sob o seu comando, os partidos comunistas foram
legalizados, concedeu-se anistia aos líderes sindicais, foram instauradas
eleições para os municípios de segurança nacional e prefeitos da capital,
resgatou-se o sonho das eleições diretas, foi concedido direito de voto
ao analfabeto, facilitou-se a criação de novos partidos, instalou-se a
Assembleia Nacional Constituinte, e teve início os programa de direitos
sociais (vale transporte, efetivação dos direitos das mulher e da pessoa
com deficiência, previdência para o trabalhador rural, seguro-
desemprego, universalização da saúde) e de plena cidadania.

Quatro meses depois de deixar a presidência, Sarney foi eleito
senador pelo Amapá, sendo reeleito mais duas vezes, em 1998 e 2006.
Como Senador, ocupou a presidência da Casa durante os anos de 1995
a 1997, 2003 a 2005 e 2009 a 2013.

Diante do breve histórico, cumpre ressaltar que é impossível
resumir a trajetória do eminente político e todas as contribuições que
ele efetuou para o Maranhão. Mas não somente a figura de político
mais longevo da República merece destaque, é importante mencionar o
trabalho exercido por Sarney como escritor.

O início do trabalho como jornalista foi o primeiro passo na
carreira de escritor. Sarney ganhou um concurso de redação e passou a
trabalhar no jornal Pacotilha, atuando primeiramente como repórter
policial até cuidar do suplemento literário do jornal.

Iniciou ainda cedo como poeta e ensaísta, sob a influência da
poesia moderna portuguesa. Dentre as diversas obras publicadas,
romances, contos, crônicas, poesias e textos políticos,  cumpre destacar
Ensaio sobre a Pesca de Curral (1953), A Canção Inicial (1954),
Norte das Águas (1969), Os Maribondos de Fogo (1978), O Dono do
Mar (1995); Saraminda (2000) e A Duquesa Vale uma Missa (2007).

Em 7 de novembro de 1980, ao lado da esposa, Dona Marly,
foi imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Mas o
reconhecimento pelo trabalho realizado não se restringe ao território
nacional; Sarney recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela
Universidade de Pequim, pela Universidade de Moscou e pela
Universidade de Coimbra. Além disso, recebeu o Prêmio de Integração
Latino Americana (SERFIN) e outras condecorações internacionais:
Itália (Grande Colar da Ordem do Mérito da República Italiana),
México (Grande Colar da Ordem da Águia Asteca), Peru (Grã Cruz da
Ordem El Sol Del Peru), Bolívia (Ordem el Condor de Los Andes),
Colômbia (Grande Colar da Ordem de Boyacá) e Portugal (Grande
Colar da Ordem Sant’iago da Espada).

Reconhecendo a importância do ilustre político e escritor
maranhense, em comemoração ao seu aniversário de 90 anos, faz-se
imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa ao ex-presidente
José Sarney.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. São
Luís, 15 de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 596 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, seja autorizada a realização
de Audiência Pública, promovida pela Comissão Temporária Especial
criada pela Resolução Administrativa N° 776/2019, onde será discutido
a Nova Regionalização para Efeito de Mobilização para Criação
dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado do Maranhão.

Propõe-se que a referida Audiência Pública seja realizada no
dia 06 de novembro do corrente ano, às 15:00 horas, no Auditório
Gervásio Santos no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 16 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 22/10/2019

REQUERIMENTO N° 597 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, os Projetos de
Resolução Legislativa Nº 95 e 129 /2019, de ambos de autoria da Mesa
Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 23 DE OUTUBRO DE 2019. –
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.19
EM: 22.10.19

INDICAÇÃO Nº 1381 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A EXCELENTÍSSIMA
SENHORA SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE.
SENHORA TATIANA DE JESUS PEREIRA FERREIRA. SOL/CITANTO
A CONSTRUCÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA. As Praças da Juventude fazem parte
do Plano Juventude Viva, que tem como objetivo à redução das
vulnerabilidades da juventude. Esse importante projeto é uma realização
da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude (SEEJUV), em
parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEDEL), via
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Maranhão e consiste na
implantação de praças com quadra poliesportiva, playground, academia
ao ar livre e área de convivência comunitária. Nossa proposição visa
oferecer a população da cidade de Pinheiro o acesso ao lazer, com toda
estrutura e conforto que a população merece.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 21 de outubro de 2019. – DR.
LEONARDO SÀ – DEP. ESTADUAL – PL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1382 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
SENHOR FELIPE CAMARÃO, no sentido de sugerir A CRIAÇÃO DE
UM PROGRAMA OUE LEVE DANÇA, TEATRO E ARTES VISUAIS
PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO
DO MARANHÃO, considerando a necessidade de se desenvolver nas
escolas atividades artísticas de forma permanente, como estratégia
para favorecer a aprendizagem, o desenvolvimento e ampliar a
experiencia dos alunos com as artes, bem como, ampliar a ação
formadora social e intelectual dos educandos. A nossa propositura se
apresenta como uma alternativa de intervir na realidade escolar, de
forma a apresentar alternativas mais didáticas para os processos de
ensino e aprendizagem, e contribuir para a melhoria do ensino ofertado
nas escolas.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 21 de outubro de 2019. – DR.
LEONARDO SÁ – DEP. ESTADUAL – PL

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

INDICAÇÃO Nº 1383 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO
PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE
URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB. SENHOR LA
WRENCE MELO. AO ILUSTRISSIMO PRESIDENTE DA
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUAR!A
- EMAP SENHOR EDUARDO LAGO FILHO, solicitando
providências no sentido de CRIAR A BILHETERIA DIGITAL
UNIFICADA PARA VENDA DE PASSAGENS PELA INTERNET.
DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVlÁRIO FERRY BOAT,
considerando a importância da criação de um canal direto de
comunicação para compra de passagens para veículos e passageiros
em tempo real via internet, facilitando assim, a vida daqueles que
transitam diariamente nesse tipo de transporte de massa.

A compra de bilhetes pela internet facilita a vida do usuário do
sistema, sob todos os aspectos, sobretudo em relação â comodidade
para a aquisição da passagem, ou passagens através do smartphone,
tablet, etc.

O transporte de ferry boat é uma importante via de integração
entre a ilha com a Baixada Maranhense e com outras cidades do nosso
Estado. Vale ressaltar, entretanto, que em determinados períodos do
ano o fluxo de passageiros e veículos aumentam, concomitantemente
filas enormes são formadas para compra de passagens, para embarque
e desembarque, enfim, o transtorno para cumprimento de
compromissos são inerentes a um modelo de gestão de pouca eficácia,
que necessita de melhorias.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 21 de outubro de 2019.- DR.
LEONARDO SÁ – DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO N° 1384 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão de uma ponte sobre o Rio Mearim, entre os
municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale.

Nosso pedido se justifica em virtude do aumento exponencial
do trânsito no centro das cidades supracitadas, por terem se
desenvolvido as margens da MA 122. Ocasionando inúmeros
transtornos àqueles munícipes. É preciso alternativas viáveis e urgentes
como a disponibilização de uma perimetral para desviar o trânsito de
veículos pesados, possibilitando melhor trafegabilidade, conservação
das vias e fiscalização do trânsito.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 21 de Outubro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO N° 1385 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Sr. Gustavo Canuto, Min. Do
Desenvolvimento Regional, solicitando, em caráter de urgência, a
concessão de uma ponte sobre o Rio Mearim, entre os municípios
de Pedreiras e Trizidela do Vale.

Nosso pedido se justifica em virtude do aumento exponencial
do trânsito no centro das cidades supracitadas, por terem se
desenvolvido as margens da MA 122. Ocasionando inúmeros
transtornos àqueles munícipes. É preciso alternativas viáveis e urgentes
como a disponibilização de uma perimetral para desviar o trânsito de
veículos pesados, possibilitando melhor trafegabilidade, conservação
das vias e fiscalização do trânsito.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 21 de Outubro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 1386 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei
complementar que, por sua vez, versa sobre a Alteração de Dispositivos
da Lei Complementar n° 167, de 27 de maio de 2014 (Institui a
Regionalização do Meio Ambiente no Estado do Maranhão por
Bacias Hidrográficas).
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Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,

em São Luís (MA). 16 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
As bacias hidrográficas são a unidade de planejamento da

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº9.433, de
8 de janeiro de 1997, notadamente porque se constituem em sistemas
naturais bem delimitados geograficamente e, por isso, uma unidade
espacial de fácil reconhecimento e caracterização; e integradas às formas
de ocupação.

Também a gestão participativa da água e a organização dos
Comitês de Bacias Hidrográficas como unidade de planejamento e
gestão territorial são destaques nessa Política. Com essa nova
governança advém a necessidade de criarmos novas configurações, onde
a diversidade de atores e a complexidade de suas relações são decisivas
para eficácia das políticas.

Essa nova governança tem sido amplamente discutida e adotada
pelas instituições, marcos regulatórios e documentos internacionais
envolvendo, gradualmente, ações, redefinição de metas e objetivos; de
padrões ou indicadores; políticas, planos e projetos e as intervenções
deles decorrentes. Naturalmente, os valores humanos presentes e suas
condicionantes socioculturais e ambientais é que definirão as escolhas
e critérios de decisão.

Nesse sentido, e na perspectiva de que o território é instrumento
do poder político e espaço de identidade cultural, é que propomos
uma regionalização das bacias hidrográficas maranhenses para efeito
de mobilização para criação dos seus comitês, buscando promover
maior identidade e conexões entre as relações sociais que se estabelecem
nas bacias hidrográficas.

Assim, acreditamos, alcançaremos maior apropriação simbólica
e participação da sociedade no processo de criação dos comitês de
bacias hidrográficas maranhenses, em acordo com as identidades e
processos estabelecidos nos territórios das mesmas.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 16 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Assembleia, estamos aqui, hoje, para fazer o resumo
do último final de semana em que estivemos na cidade do Arame,
Deputado Carlinhos Florêncio, acompanhando o grupo de oposição,
conversando com alguns pré-candidatos a prefeito da cidade de Arame.
Estivemos reunidos e lá, em uma conversa agradável com todos os pré-
candidatos, com o grupo que nos apoiou, com o grupo que apoiou o
Deputado Carlinhos Florêncio, estivemos conversando com todos e
dialogando. E chegamos à conclusão que iremos fazer uma união do
grupo de oposição para sair na cidade do Arame apenas um candidato
a prefeito pelo grupo de oposição, para que possamos estar unidos.
Todos unidos para podermos dar dias melhores àquela cidade. E aí saí

da cidade do Arame com uma certeza de que a partir do ano 2021, a
cidade do Arame trilhará em novos trilhos, a cidade do Arame trilhará
no caminho correto. Também, Senhor Presidente, estivemos na cidade
de Tuntum, onde acompanhamos e estivemos conversando com várias
lideranças, estivemos conversando com vereadores, estivemos reunidos
na cidade fazendo algumas visitas e escutando as demandas da nossa
população tuntuense. E aí, Senhor Presidente, eu, a partir de hoje, irei
trabalhar incansavelmente para que possamos retirar o lixão lá da cidade
de Tuntum, para que possamos desobstruir aquela via, que é passagem
para o balneário Aldeia, um dos balneários e um dos lugares mais
bonitos da cidade de Tuntum. E aí eu mando o recado e digo à população
tuntuense que, a partir de agora, iremos lutar, dia e noite, para que
possamos fazer isso a todos os tuntuenses. Também, Senhor Presidente,
recebemos alguns pré-candidatos a prefeito lá na cidade de Tuntum.
Recebemos o pré-candidato a prefeito Valdemar, lá de Lago dos
Rodrigues. E declaramos apoio à sua pré-candidatura e, a partir de
hoje, iremos marchar juntos por Lago dos Rodrigues. Iremos marchar
juntos para dar dias melhores ao povo de Lago dos Rodrigues. Como
também recebemos a visita do vice-prefeito da cidade de Lima Campos,
Estevinho, que declarou-me que é pré-candidato a prefeito de Lima
Campos. E, a partir daquele momento, declarei meu apoio a ele; e
iremos partir juntos também na cidade de Lima Campos. Estive na
cidade de Barra do Corda, onde participamos de um momento de festa
dos professores organizado pelo SINPROESEMMA, pela sua
coordenação, o Cláudio, o vereador e professor Jaile. E lá esteve
presente o vice-prefeito da capital, o nosso presidente estadual do
SINPROESEMMA no Maranhão, onde foi um momento de muita
alegria. Estive acompanhado do Secretário de Esportes, Rafael Vili, do
Vereador Dr. Adriano Brandes, onde estivemos lá conversando com
vários professores, abraçando e podendo felicitar, também parabenizar
os professores de Barra do Corda que nunca tinham sido valorizados
como estão sendo agora pela administração do Prefeito Eric Costa,
pagando um dos maiores salários do Estado do Maranhão aos
professores daquele município. Também, Senhor Presidente, estivemos
na cidade de Itaipava do Grajaú, participamos da 1ª Cavalgada de
Itaipava do Grajaú com o amigo Júnior do Posto, lideranças locais,
Vereadores. Também estavam presentes o amigo Artuzinho da cidade
Grajaú, o ex-Prefeito Juscelino da cidade de Formosa da Serra Negra,
onde pudemos estar presentes naquela cidade, onde pudemos estar
trabalhando por Itaipava do Grajaú, onde pudemos estar prestigiando
o nosso amigo e pré-candidato a Prefeito de Itaipava do Grajaú, Júnior
do Posto. Senhor Presidente, este é o resumo do nosso final de semana,
acompanhando de perto onde fomos votados e trabalhando em prol do
nosso povo, em prol do povo do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente, eu quero
iniciar o meu discurso falando das duas Indicações que fizemos, tanto
para o Ministério da Integração como para a Secretaria de Estado de
Infraestrutura, onde foi um pedido do nosso Senador Weverton Rocha,
de que dentro das emendas de bancada do Senado e da Câmara, do
Congresso Nacional, estar disponibilizando aí o projeto e a construção
da segunda ponte que liga o município de Pedreiras a Trizidela do Vale.
É uma obra importante, é uma obra gigantesca onde sabemos da grande
problemática do município de Pedreiras e de Trizidela do Vale, que é o
trânsito onde passa aquela MA. Você entra ali, saiu da BR sentido
Peritoró a Presidente Dutra, tem o povoado Independência e daquele
povoado a MA que liga ali o povoado Independência, passando em
Pedreiras, Trizidela do Vale, hoje até Barra do Corda, liga ali
Independência até a cidade de Lago da Pedra, Paulo Ramos e Bacabal e
é uma estrada muito importante. E esse fluxo de carros na cidade de
Pedreiras vem ocasionando transtorno para toda aquela população.
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Então fico feliz pela preocupação do nosso Senador Weverton Rocha,
senador esse que realmente vem fazendo um diferencial lá no Congresso
Nacional e a importância de a gente ter pessoas como essa,
representantes públicos e que vem visando e trabalhando na região do
Médio Mearim, e em todo o Estado do Maranhão, é muito importante.
Eu sempre venho dizer e sempre tenho dito que o verdadeiro agente
público, o verdadeiro político é aquele que chega à cidade na época de
eleição, vai lá, tem o voto, mas volta para agradecer os votos em forma
de trabalho. Eu quero aqui chamar os Deputados votados na região do
Médio Mearim, e agora esses que estão fazendo parcerias na região do
Médio Mearim, que coloquem os recursos, coloquem as emendas
parlamentares, porque realmente já chega mostrando trabalho, como
eu tenho feito no município de Arari em que colocamos o asfalto do
Manuel João sem mesmo ter votado, como é no município de Pinheiro
em que nós colocamos R$ 900 mil, mesmo sem ser votado, e isso
mostra realmente a capacidade de um Deputado, de um agente público,
que chega em uma região, mas antes de chegar lá, chega com recursos,
com trabalho para o povo reconhecer, muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - PEC n° 006, Deputado Yglésio, temos 25 Deputados, em
plenário, melhor transferir para a próxima Sessão, né? Transferido
para a próxima Sessão. Projeto de Lei n° 069, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão, em votação, os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei do Deputado Wellington do Curso (lê). Em
discussão, em votação, os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei n° 500,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. Aliás,
este projeto, assim como o item 5 da pauta, precisa de parecer das
Comissões. Nós vamos seguir com a Ordem do Dia, e, ao final, vamos
suspender a Sessão, para que sejam emitidos os Pareceres. Projeto de
Lei nº 398/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (lê). O
Projeto de Lei nº 398, de autoria do Tribunal de Contas, ele recebeu
uma Emenda nº 001/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
nos termos do Artigo 177, do Regimento Interno. A Proposição será
retirada da Ordem do Dia e enviada para a CCJ, para emissão de
parecer da Emenda, retornando, em seguida, na próxima Ordem do
Dia. Projeto de Lei nº 306/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo Turno. Projeto de
Resolução Legislativa nº 113/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Resolução nº 075/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do.... Agora eu vou
suspender a Sessão, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, para
que sejam emitidos os pareceres relativos aos itens 4 e 5 da Ordem do
Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – O Projeto de Lei nº
488/2019, de autoria da Senhora Deputada Thaiza Hortegal que institui
no calendário oficial de eventos no Estado do Maranhão, o Dia Estadual
das Vítimas de Acidente de Trânsito foi aprovado por unanimidade,
assim como também foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº
500/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
institui o Dia Estadual do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro.
Dia do Oficial R-2 no Estado do Maranhão a ser comemorado
anualmente, em 04 de novembro. Encerrados os trabalhos, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 500/2019. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Em votação o Projeto
de Lei nº 488/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Senhores deputados, está circulando aí
no plenário, o senhor Bandeira está levando para todos os senhores e
senhoras a Emenda que nós estamos indicando conjuntamente para o
Hospital Aldenora Bello. Os deputados que quiserem assinar já está a
relação com o nome de todos os deputados. O senhor Bandeira está
coletando as assinaturas. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 558/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus.
Embora o Deputado esteja ausente, é a terceira sessão. Vamos apreciar
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Neste caso aqui, senhores
deputados e Senhoras deputadas, como a leitura não ficou muito clara,
ficou mantida a decisão da Mesa, que indeferiu o requerimento. Item
11 da pauta: Requerimento nº 579/2019, de autoria dos Deputados
Wellington, Adriano e César (lê). Este requerimento foi indeferido pela
Mesa e nós vamos apreciar o recurso. Deputado Wellington, 5 minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nossos mais cordial, bom dia. Senhor Presidente, mais uma vez,
primando pela transparência na administração pública, princípio básico
que norteia a administração pública, entre eles, a transparência, a
publicidade, é que nós solicitamos ao Governo do Estado do Maranhão
e ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Lula,
informações referentes ao balanço financeiro do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer, exercício de 2014 a 2018, também relação das
notas de empenho e ordem de pagamento nos períodos de 2014 e
2019, a composição do Conselho Administrativo e bem como a relação
das notas de lançamento de crédito do fundo, no período de 2014 a
2019. O presente requerimento, que é o Requerimento n° 579, é
assinado em conjunto, é assinado também pelo Deputado Adriano e
assinado também pelo Deputado César Pires. Então, demais
Deputados, hoje está correndo uma lista e algo muito oportuno que
todos nós Deputados estamos concordando em destinar R$ 100 mil
das nossas emendas individuais, das nossas emendas parlamentares ao
Hospital Aldenora Bello. Então, além de fazer as nossas doações de
emendas parlamentares, e eu sou exemplo disso, nós doamos R$ 400
mil de emendas parlamentares ao Hospital Aldenora Bello. Governador
Flávio Dino é que não fez o repasse, é que não pagou as emendas
individuais do Deputado Wellington do Curso. Mas ele não está
perseguindo o Deputado Wellington do Curso, está perseguindo as
pessoas que fazem o tratamento de câncer. Da mesma forma, Deputado
César Pires, com R$ 1 milhão. E nós ajuizamos, eu ajuizei uma ação
popular para que o Governador Flávio Dino seja obrigado a pagar a
emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil ao Hospital Aldenora
Bello. E hoje estamos assinando uma lista, uma relação onde todos
nós, Deputados, estamos concordando em destinar, em doar, cada um,
R$ 100 mil para o Hospital Aldenora Bello. Uma iniciativa louvável,
uma iniciativa plausível de todos os Deputados. Então, parabéns a
todos os Deputados Estaduais, todos os Deputados da Assembleia
Legislativa que estão destinando, doando as suas emendas
parlamentares a quantia de R$ 100 mil e aí vai totalizar R$ 4,2 milhões
para o Hospital Aldenora Bello. Então, parabéns a todos os Deputados
Estaduais. Mas ao mesmo tempo cobramos coerência e assim como
estamos fazendo a destinação de cada Deputado Estadual, de R$ 100
mil, totalizando R$ 4,2 milhões dos Deputados, nós estamos solicitando
transparência. Transparência no recurso público, transparência no
dinheiro público, transparência no dinheiro do cidadão. E como falei
ontem, nós recebemos uma grave denúncia, mas como é só uma denúncia
nós precisamos ter as informações. E as informações de que o dinheiro
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do fundo estava sendo aplicado. Nós não queremos acreditar que o
dinheiro do fundo para o tratamento e o combate ao câncer estava
sendo aplicado, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as
pessoas estão aguardando o tratamento, realizar um exame, fazer uma
cirurgia, aguardando a medicação, nós não queremos acreditar que isso
esteja ocorrendo. Então solicitamos aos demais pares a coerência, a
transparência e que tenhamos as informações da Secretaria de Saúde
do Estado com relação ao balanço financeiro do Fundo Estadual do
Combate ao Câncer. E se porventura não for aprovado pelo Plenário
desta Casa, se porventura não tivermos transparência, vou ter que
solicitar, com base na Lei de Informação, à Secretaria de Saúde do
Estado, ao Governo do Estado do Maranhão. A base do nosso
requerimento assinado pelo Deputado César Pires, pelo Deputado
Adriano referente às informações do balanço financeiro, do Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, exercício 2014/2018, bem como a
relação das notas de empenho e ordem de pagamento de 2014 a 2019.
Senhor Presidente, demais Deputados, era o que tínhamos para o
momento e uma solicitação em nome da transparência dos recursos
públicos que devem ser aplicados ao câncer e principalmente no auxílio
ao mês de outubro, ao mês de combate ao câncer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão. Decisão mantida. Requerimento nº 585/2019, de autoria
do Deputado Adriano (lê). Este Requerimento foi indeferido pela Mesa
e o autor recorreu ao Plenário, nós vamos apreciar o recurso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
só para pontuar, daqui mesmo da bancada, esse requerimento trata-se
de uma solicitação de informação à FEME (Farmácia de Medicamentos
Especializados). Houve uma série de denúncias, no meu gabinete, que
alguns medicamentos estão faltando nessa farmácia, pessoas
necessitadas que precisam de medicamentos. Esse Encaminhamento
que eu fiz, é justamente requerendo informações do Governo, oficiais.
A Mesa rejeitou esse nosso pedido de solicitação de informação, eu
tive que recorrer aqui ao Plenário, caso o Plenário também negue,
efetuarei com Requerimento de Informação direto do meu gabinete e
peço a assinatura também de todos os Deputados que queiram e que se
interessem também por esta iniciativa, que é prezar pela saúde e prezar
por aqueles que não têm medicamento por falta de fornecimento do
Governo do Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para esclarecer, na semana passada, o Deputado, de fato,
foi à tribuna falando dessas denúncias. Nós enviamos para a Secretaria
de Estado da Saúde essa solicitação do Deputado Adriano e que a
mesma inclusive emitiu uma nota. Eu gostaria antes de V. Ex.ª apreciar
a decisão da Mesa, e já peço para ser mantida, a nota que a Secretaria
enviou. Que a Secretaria de Estado da Saúde esclarece que o medicamento
azatioprina não está em falta e sua distribuição está regular na Farmácia
de Medicamentos Especializados. Sobre o fornecimento do mesilato
de imatinibe, a SES informa que é responsabilidade do Ministério,
exclusiva do Ministério da Saúde. Segundo o órgão federal, a previsão
que que, até o final do mês de outubro, o medicamento esteja disponível
na FEME. Por fim, a Secretaria comunica que o fármaco mesalazina já
foi adquirido, o vencedor do processo de licitação efetuará a entrega do
medicamento também até o final do mês de outubro. Esta nota enviada
pela Secretaria de Estado de Saúde, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Às vezes, eu não consigo compreender a lógica da Casa. Se
o querido Deputado Rafael tem todas essas informações patrocinadas
pela Secretaria de Saúde, qual é a objeção do Plenário aprovar para que
a Secretaria de Saúde possa apensar justamente o que encaminhou
pessoalmente para ele? Eu não vejo nenhum tipo de deformidade em o
pedido ser feito por ele ou ser feito por um deputado de oposição.
Quer dizer, nós não temos o direito de ter conhecimento desse
documento e o líder do Governo tem? Com todo o respeito, onde é que
está a agressão? Onde é que está a necessidade de não se ter? É
camuflado? Não é verdade? Não retrata a verdade dos fatos? De qualquer
forma a Oposição vai encaminhar, arguindo a Lei de Acesso à
Informação, para que a gente possa ter esclarecimento. Eu não vejo
por que ele não encaminhar. Eu acho que termina banalizando a
importância da Mesa e banalizando a importância das informações
pelo Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão. Os que forem contrários se manifestem. Mantida, contra
os votos dos Deputados Wellington, César e Adriano. Item 13 da
pauta: Requerimento nº 586/2019, de autoria do Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria de encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. pode encaminhar enquanto eu anuncio aqui o conteúdo
do requerimento (lê). V.Exa. tem cinco minutos para encaminhar a
votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, imprensa, maranhenses. Senhor Presidente, o Requerimento
n° 586 /2019 foi barrado pela Mesa; e estou agora fazendo um apelo
aos colegas para rejeitar a decisão da Mesa. Eu sei que a Oposição,
mais uma vez, vai ser derrotada em relação a essa votação. E anunciamos,
desde já, que faremos um ofício arguindo a Lei de Acesso à Informação.
Colocaremos o nome de todos os deputados da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão para aqueles que queiram assinar de forma
espontânea este requerimento. Passarei, conversarei com cada um dos
deputados e deputadas, nos próximos dias, para que a gente possa ter
acesso a essas informações de extrema importância. Sabemos da
dificuldade do Aldenora Bello. Sabemos da dificuldade da saúde no
Estado do Maranhão; e precisamos, de fato, compreender o que se
passa na questão do combate ao câncer. Então, Senhor Presidente,
aqueles deputados e deputadas que acharem que estão ao lado da
saúde, ao lado do povo, ao lado daqueles pacientes com câncer, ao lado
daqueles que carecem da saúde pública do Estado do Maranhão, peço,
por favor, quando, em um segundo momento, passarei o nosso ofício,
assine e dê mais força para o ofício de extrema importância, solicitando
informações a respeito do hospital Aldenora Bello e qual o custo real
do Hospital Geral do Câncer, incluindo terceirizados. É importante
essa pergunta pelo seguinte, nós precisamos saber a eficiência do gasto
do Hospital Geral em relação ao câncer, ao tratamento de câncer e o
que o Aldenora Bello pode fazer com aquele recurso que é enviado ao
Hospital Geral. Então qual a eficiência que o Hospital Aldenora Bello
tem em relação àquele recurso. Então é importante que a gente saiba.
Se o governo gasta R$ 100 mil, vamos supor, com um paciente de
câncer, quanto que o Aldenora Bello gasta com o mesmo recurso?
Quanto que o Aldenora Bello consegue sanar e cuidar de quantos
pacientes com aquele mesmo recurso? Ou seja, nós estamos aqui
medindo a eficiência que é o Sistema de Saúde do Estado do Maranhão
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e é por isso que é importante termos essas informações. Se não tivermos
uma informação do Governo do Estado que é muito difícil nós aqui da
Oposição conseguirmos essas informações, nós não vamos ter como
fazer, como medir essa situação. Nós não vamos ter como saber como
que o Governo do Estado está gastando, e se está gastando de forma
eficiente. Porque caso constatarmos que o recurso que está indo para o
Hospital Geral para o tratamento de câncer seja gasto de forma
ineficiente e que esse recurso, o mesmo recurso poderia ser investido
no Aldenora Bello de forma mais eficiente, isso seria uma belíssima de
uma discussão aqui na Assembleia Legislativa e para todo o Estado do
Maranhão. Então essa é uma pergunta fundamental que precisamos
saber. Outra pergunta é qual a produção do referido hospital? Número
de atendimentos, número de cirurgias, exames de imagem e radioterapia?
É importante saber o que está sendo feito com o recurso do câncer no
Estado do Maranhão. Outra pergunta: como estão as emendas
parlamentares destinadas aos hospitais? Precisamos saber se os
hospitais estão de fato, se o Governo do Estado está de fato repassando
o recurso das emendas. Hoje aqui estamos assinando um documento
em que cada Deputado está destinando emendas ao Hospital Aldenora
Bello, mas isso não pode ficar apenas no papel! Nós temos que colocar
isso em prática. Então nós precisamos saber de fato se o Governo está
liberando as emendas ou não está. Porque não adianta nada assinar um
papel aqui, mostrar na imprensa, mostrar para o povo maranhense que
estamos fazendo o nosso trabalho e na hora quando chegar aqui à
tribuna e pedir a informação, não me dê acesso às informações
necessárias. Então para quê assinar aqui uma emenda se daqui a um
ano vou retornar à tribuna, fazer outro requerimento de informação
solicitando, mais uma vez, informação se essas emendas foram investidas
ou não e me boicotar a informação de que todos nós maranhenses
temos que ter direito, principalmente os próprios Deputados que estão
aqui nesse ato neste momento assinando uma emenda coletiva, vamos
dizer assim, essa inovação que estamos fazendo de assinar uma emenda
coletiva. Então é uma questão complicada, porque a gente pode fazer
uma ação, mas logo depois não se tem como saber se a ação foi realmente
realizada, porque nós não temos acesso às informações necessárias.
Um verdadeiro absurdo. Outra pergunta: quais os motivos da
interrupção do repasse do fundo ao hospital? Ué, está uma polêmica
enorme aí. Um fala que não repassou, outro fala que repassou, outro
fala que o fundo não está feito de forma legal, outro fala que está sendo
feito de forma legal, então nós precisamos saber, precisamos de
informação. Nós não precisamos ficar fofocando, de um lado um fala
uma coisa outro fala outra coisa, nós precisamos de informações oficiais.
E por que a importância dessas informações virem para Mesa? Porque
na Mesa se o gestor não responde em tempo hábil, ele pode até ter
problemas na Justiça, diferente de um ofício enviado por meio da Lei
de Acesso à Informação, que é uma lei de péssima qualidade. É a lei que
não tem punição, não tem cumprimento, não tem absolutamente nada,
é uma lei que foi feita aqui nesta Casa, votei a favor na legislação
passada, mas que é uma lei que não efetividade nenhuma, porque se o
gestor for lá e não quiser dar, ele não tem penalidade alguma. Então,
por isso que a gente apela sempre à Mesa porque a Lei de Acesso à
Informação é uma lei falha que não penaliza aquele que não dá
informação, em tempo hábil. Então, por isso que nós estamos aqui,
mais uma vez, apelando a esta Casa. Apelamos à Mesa, a Mesa não
aprovou, estamos apelando ao Plenário, provavelmente, levando o
histórico aqui dos outros requerimentos que foram negados hoje aqui,
nesta manhã. Provavelmente, esse requerimento também vai ser negado,
e tentarei um 3º recurso, que é colher assinatura de todos aqueles
Deputados e Deputadas que queiram as informações necessárias para
todos aqueles que padecem dessa doença horrível, que é o câncer.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão; os que forem contrários, se manifestem. Mantida a decisão
da Mesa, com o voto contrário do Deputado Adriano. Requerimento
587, de autoria do Deputado Fábio Macedo, o Deputado está ausente.

Assim como o item 15, requerimento nº 588, também do Deputado
Fábio Macedo, que está ausente. Requerimento 590, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 592, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa: Requerimento nº 589, de autoria do Deputado Vinícius Louro
(lê). Deferido. Requerimento nº 593, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê). Deferido, Requerimento nº 594, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido. Requerimento nº 595, de autoria
do Deputado Ciro Neto (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de quarta-feira, 23 de outubro. Projeto de Lei nº 216/
2019, de autoria da Deputada Detinha, em primeiro turno. Projeto de
Resolução Legislativa nº 123, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
em primeiro turno.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio
está ausente. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN, Deputado
Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, gostaria de nominar, inscrever para falar o Deputado Hélio
Soares por oito minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares, por oito minutos, apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
começo, aqui, nesse momento, a quem nos ouve, a quem nos assiste e
que acompanha nossa Assembleia, casa da ressonância das soluções de
nosso povo, povo do Maranhão, mais precisamente, inicio enaltecendo,
aqui, a atitude de nosso Presidente Othelino, que teve a iniciativa de
fazer com as nossas emendas de cada Deputado destinar uma parte
para o nosso hospital de grande importância do nosso estado, o Aldenora
Bello. Parabéns, Presidente, pela iniciativa. Mas eu queria também
aqui elencar outros assuntos como a iniciativa do nosso nobre Deputado
Roberto Costa, quando faz o Requerimento concedendo a medalha ao
Presidente Sarney. E, aliás, para o presidente é só uma questão de
homenageá-lo, porque ele tem todas as comendas de um estadista, o
maior político do mundo, pode-se dizer assim, Deputado Edivaldo
Holanda. Nós que até nos conhecemos nos arredores do Sarney. Ele já
tem bastantes prêmios, comendas e mais essa do nosso querido
Roberto. E eu peço, nesse momento, Deputado Roberto Costa para
assinar também conjuntamente com V. Ex.ª, pois é uma homenagem
justa essa que V. Ex.ª teve a iniciativa de fazer ao nosso Presidente José
Sarney. Aliás, agora, todo mundo já é Sarney. Está todo mundo junto,
então facilita as coisas. Então parabéns a esta Casa, que vai aprovar
por unanimidade. Outro, senhoras e senhores deputados, que eu
gostaria de elencar aqui, e que eu faço nesse momento é com relação a
cidade de Nova Iorque, divisa com o Piauí do nosso estado. Tem a
represa lá em Nova Iorque que é cercada por fazendeiros, produtores
em vários empreendimentos lá e eu vou aqui relatar o empreendimento
que é uma criação de tilápia, de um empresário do Piauí, na represa da
Hidrelétrica Boa Esperança, denominada Fazenda Borba, cujo
proprietário é o senhor Airton Rost de Borba. Protege seus negócios
ali ainda, Deputado Arnaldo Melo, como nos tempos antigos na época
da caverna. Protege com jagunços proibindo, assim, os moradores
antigos de Nova Iorque, que tiram o seu sustento com a pesca artesanal.
Então lá ficam armados até os dentes e não pode encostar ninguém aos
arredores da represa por causa desse empreendimento. Nós vemos
com satisfação o empreendimento, porque em si é o progresso ali



QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
daquela cidade, mas nós repudiamos também a maneira como é feita ali
a manutenção daquela propriedade, com um individualismo muito grande
que não deixa ninguém ter acesso. Mas queremos enaltecer a atitude da
Secretaria da Sagrima, que por meio da sua secretária Fabiana e da sua
secretária adjunta Conceição Marques que fizeram a denúncia e o
Governador prontamente se solidarizou mandando com que a Secretaria
de Segurança e a Sagrima fizesse uma ação conjunta no empreendimento
utilizado por esse empresário, lá em Nova Iorque. O empreendimento
utilizava jagunços para ameaçar pescadores artesanais que tiram
das águas da represa o pescado único e exclusivamente para o seu
sustento e de suas famílias. A ação covarde tinha o propósito de
manter distante das águas da represa pelo menos 2 km de distância os
pescadores artesanais maranhenses, que ousavam aproximar-se do
empreendimento da Fazenda Borba. Essa fazenda mantinha, pelo
menos, 4 jagunços portando arma de grosso calibre, na mira dos
pescadores, Senhor Presidente. Mantiveram os pescadores sob cárcere
privado, praticaram tortura, pelo menos durante mais de uma hora e
meia, e balearam um pescador. Há registro, fotos, tudo comprovado
e tudo mais. Senhor Presidente, a equipe da Sagrima tão logo tomou
conhecimento, comunicou imediatamente à Sua Excelência Governador
do Estado, Flávio Dino, que por sua vez determinou à Secretaria de
Segurança Pública que tomasse as medidas necessárias e cabíveis
que o caso requer. Em caráter emergencial, a Sagrima, pela secretária
adjunta Conceição Marques e da secretária Fabiana, por meio dos
Direitos Humanos e Participação Popular e a Secretaria de Segurança
Pública coordenaram a ação na cidade de Nova Iorque, no Maranhão,
para solucionar o conflito de extrema gravidade entre pescadores do
Maranhão e o empreendimento do Piauí. Durante a ação, há uma
distância de pelo menos 2 km do empreendimento, a equipe comandada
pelo delegado civil Taveira e pelo tenente-coronel Emerson Bezerra,
foram recebidos pelos jagunços com armas até os dentes, porém
controlados pelos nossos militares e pelo delegado que era responsável
pela ação. Por pouco não houve o tiroteio, os jagunços foram
apreendidos, foram apreendidos com os jagunços quatro armas
também apreendidas e levadas para a delegacia de São João dos
Patos. Destaco, Senhor Presidente, a resposta rápida do Governo do
Estado a ação da Sagrima, por meio da Secretária Adjunta da Pesca,
Conceição Marques, que tem demonstrado mudanças na execução de
políticas públicas voltadas para a pesca e aquicultura do Maranhão,
especialmente, voltadas para os interesses dos pescadores, que são os
que mais precisam de políticas eficientes e eficazes. Quero minhas
palavras neste dia, desta manhã de hoje, sirvam de esperança para
todos os pescadores do Maranhão. Senhor Presidente, nós precisamos
ficar atentos para essas demandas, que ainda existem esses conflitos
no nosso Maranhão. Mas não é só em Nova Iorque, Deputado Arnaldo
Melo, que existem ainda conflitos dessa natureza, covardemente,
impondo aos pescadores, aos mais humildes, aos agricultores,
impedindo, engessando-os de exercer a sua profissão de tirar o sustento
para as suas famílias. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, dez minutos, com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Deputado Duarte Júnior, que tem até 10 minutos
com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL – Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Nona Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo
Soares, Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Detinha, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio 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 Rigo
Teles, Hélio Soares e Vinícius Louro. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, informando que o Projeto de Emenda Constitucional nº
006/19, do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido a pedido do
autor e anunciou a discussão e votação, em único turno, redação final,
o Parecer nº 658/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), ao Projeto de Lei nº 229/19, da Deputada Daniella Tema, que
assegura as parturientes o direito de ser acompanhada por doulas,
durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
nas maternidades ou estabelecimentos de saúde pública ou privada.
Este Parecer foi aprovado e o respectivo Projeto encaminhado à sanção
governamental. Em único turno, foi submetido à deliberação do Plenário,
o Parecer nº 440/19, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 350/19, do
Deputado Duarte Júnior, que proíbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão de fornecimento de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas.
Discutido e encaminhado à votação pelo autor do Projeto, que defendeu
sua aprovação, assim como o Deputado Adriano, que o fez no mesmo
sentido, este Parecer foi aprovado contra os votos dos Deputados
Adriano e Duarte Júnior. Submetidos à deliberação do Plenário em
segundo turno, regime de prioridade foram aprovados e encaminhados
à sanção governamental os Projetos de Lei nºs: 369/19, do Poder
Executivo, (Mensagem nº 050/19), que disciplina procedimentos a
serem adotados, pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema
Único de Saúde, para a prescrição de medicamentos e solicitação de
exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados
pela Secretaria de Estado da Saúde; 378/19, do Poder Executivo,
(Mensagem nº 066/19), que altera a Lei nº 10.509/16, que institui o
Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras da
Cultura Popular do Maranhão; 459/19, também do Poder Executivo,
(Mensagem nº 077/19), alterando a Lei nº 10.595/2017, que institui o
Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos
voltados para apoio à conservação e recuperação ambiental. Ainda em
segundo turno, regime de prioridade, foram aprovados e encaminhados
à redação final, devido ao acolhimento de emendas, os Projetos de Lei
do Poder Executivo nºs: 368/19, (Mensagem nº 051/19), dispõe sobre
a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial,
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF/MA e 372/19,
(Mensagem nº 054/19), que altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de
1994, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão.
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Em primeiro turno, foram aprovados com pareceres favoráveis da
CCJC, os Projetos de Lei nºs: 193/09, do Deputado Wendell Lages,
que institui no calendário oficial de eventos do Maranhão a Semana
Estadual dos Museus; 441/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe,
que institui no Estado do Maranhão o Dia do Trabalhador Terceirizado
e 237/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, dispondo sobre o
Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e da
Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro de Pedófilos, com
pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Direitos Humanos e
das Minorias.  Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 085/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá,
que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Sobral
de Azevedo, natural do Estado da Paraíba e 097/19, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, que concede Medalha de Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor João Vicente de Macêdo
Claudino. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou
o Projeto de Resolução Legislativa nº 086/19, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, concede Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Glaucia Helen Maia de Almeida, natural do Estado da Paraíba, com
parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei nº 185/19, da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, foi transferido a pedido da autora. O Projeto
de Lei nº 475/19 e o Projeto de Resolução Legislativa n° 107/19, ambos
do Deputado Fernando Pessoa e o Requerimento n° 558/19, do
Deputado Felipe dos Pneus, foram transferidos devido à ausência dos
autores. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os
Requerimentos n°s: 578/19, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 69/16, 21/17
e 500/19, todos de sua autoria; 581/2019, do Deputado Roberto Costa,
convocando uma Sessão Solene, no mês de abril de 2020, dedicada ao
aniversário de 90 anos do ex-Presidente José Sarney; 583/2019, da
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 488/2019, de sua autoria e 584/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja agendada
uma Sessão Solene, para o dia 11 de novembro do corrente ano, em
homenagem aos 110 anos do ensino tecnológico no Maranhão. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n° 576 e
577/19, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que sejam desarquivadas
as Moções de nºs 25 a 31/17, bem como o Projeto de Lei nº 116/18,
todos de sua autoria; 582/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 30 de setembro a 10 de outubro do ano em curso, conforme
atestado médico e 580/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando informações
referentes à investigação de possível fraude ocorrida no concurso público
da Polícia Militar de 2017. Os Requerimentos n°s: 579/19, dos
Deputados Wellington do Curso, Adriano e César Pires, ao Secretário
de Estado da Saúde, solicitando informações referentes ao balanço
financeiro do Fundo Estadual de Combate ao Câncer-FECC, exercícios
2014 a 2018; 585 e 586/19, ambos do Deputado Adriano, ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando-
lhes informações sobre a falta de medicamentos na Farmácia de
Medicamentos Especializados – FAME, como também a respeito do
Hospital Aldenora Bello, como o custo real do Hospital Geral do
Câncer e os motivos da interrupção do repasse do fundo ao hospital,
foram indeferidos pela Mesa, os respectivos autores recorrem ao
Plenário e o Presidente determinou a inclusão dos mesmos na Ordem
do Dia da próxima Sessão, assim como os Requerimentos n°s: 587 e
588/19, do Deputado Fábio Macedo; 589/19, do Deputado Vinícius
Louro; 590/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe e 592 a 594/19,
do Deputado Wellington do Curso, que foram incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão, na forma regimental. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado César Pires falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição e o Deputado Rildo Amaral pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinados. Não houve oradores inscritos no Expediente

Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 22 de outubro de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene em homenagem aos 30 anos da Promulgação da
Constituição do Estado do Maranhão. Convidamos para compor a
Mesa o Exmo. Senhor Desembargador Cleones Cunha, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, neste ato representando o Presidente do
Tribunal de Justiça Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Exmo. Senhor Rodrigo Maia Rocha, Procurador-Geral do Estado,
representando o Poder Executivo. Exmo. Senhor Senador Weverton
Rocha, Exmo. Senhor Deputado Federal e Deputado Estadual
Constituinte Gastão Vieira. Exmo. Senhor Deputado Federal Edilázio
Júnior. Exmo. Senhor Luís Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral
de Justiça, Exmo. Senhor Washington Luís, Presidente em Exercício do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Convidamos todos os
presentes a se postarem em posição de respeito para ouvirmos a
execução do Hino maranhense, interpretado pelo cantor Guilherme
Júnior, acompanhado pelo músico Jonas Torres. Convido o Deputado
Federal Márcio Jerry, para compor a Mesa. Assistiremos a um vídeo
sobre os 30 anos da Constituição Estadual. Ouviremos agora a palestra
proferida pelo Deputado Estadual Constituinte e atual Deputado
Federal Gastão Dias Vieira.

O SENHOR DEPUTADO FEDERAL GASTÃO DIAS
VIEIRA - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhores
representantes dos Poderes que aqui estão nesta Mesa, o Dr. Rodrigo
Maia Rocha que representa o Exmo. Senhor Governador, o
Desembargador Cleones Cunha que representa o Tribunal de Justiça, o
nosso nobre Senador Weverton Rocha e deputados federais, Márcio
Jerry, que aqui está presente, o nosso companheiro, o Deputado Edilázio
Júnior que também nos acompanha. Nosso querido Procurador-Geral
de Justiça, já nos homenageou também lá na sede da Procuradoria,
Senhores Deputados Estaduais de mandato, meus colegas constituintes.
V. Ex.ª, Deputado Othelino, teve a capacidade de colocar um velho
parlamentar em uma situação de segurança, de segurança, porque eu
preciso falar para aqueles que viveram momento único na história
política do Maranhão, há 30 anos. Nós seguimos evidentemente
caminhos diferentes, cada um de nós fez da sua vida uma vida nova,
digamos assim, porque a grande maioria não retornou ao Parlamento
Estadual. Portanto, falar de hoje é muito complicado, talvez permita
que eu cometa alguns equívocos e, o que menos se quer em uma festa
como essa em que as palavras possam trazer recordações, é que não
digam respeito aos nossos melhores sentimentos. Portanto, eu acho
que o melhor que eu possa fazer é recordar do ontem, do ambiente que
presidiu a instalação daquele dezembro de 1988, da Assembleia Estadual
Constituinte. O clima no Brasil era um clima de euforia por tudo o que
tinha acontecido, anistia, volta dos exilados, a legalização dos partidos
políticos, que é feita pelo Presidente José Sarney. Enfim, tinha um
clima de liberdade, das ideias e das vivências que eram trazidas pelos
inúmeros brasileiros que tinham passado por um longo período longe
da sua Pátria, dos seus ideais e da sua vontade de mudar esse país. Esse
clima vem diante... Ele aumenta, não vem diante dois fatos
absolutamente concretos. O primeiro deles é a Emenda Dante de Oliveira
que traz para o plenário da Câmara dos Deputados a decisão dos
brasileiros que queriam ou não restabelecer o regime de eleições diretas
para Presidente da República. Esse ambiente domina as ruas. É como
se, de repente, todos vivessem em paz, todos buscassem, depois daquela
longa travessia, o momento novo de reconstrução deste país. Perdemos,
não tivemos sucesso. Não tivemos a sorte de nos revelarmos capazes
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de antecipar uma eleição direta para Presidente da República. E aí dois
homens - um eu conheci relativamente bem, o outro eu não conheci,
não tive sequer uma convivência - entendem o que se passa no país e,
ao contrário do que muitos imaginavam, se unem cada um numa vertente.
Eu me refiro a Ulisses Guimarães e a Tancredo Neves. Se der eleição
direta, Ulisses, o candidato é você. Se der eleição indireta Tancredo, o
candidato é você. Você, Tancredo, constrói junto com os militares,
junto com as forças brasileiras o entendimento e o diálogo. E você,
Ulisses, demonstra a nossa insatisfação com aquilo que o Brasil está
virando. Isso vem e nos dá segunda grande vitória, que é efetivamente
a eleição pelo Colégio Eleitoral do Presidente Tancredo Neves. Portanto
o clima, a conciliação, o clima da criação de uma República que se
chama da Nova República. Tudo isso contribui. E testemunha melhor
não poderia ter aqui do que meu eminente amigo Joaquim Haickel, que
foi deputado daquela legislatura e foi deputado constituinte federal.
Aqui no Maranhão, também, o clima mudava. Nós, pela primeira vez,
elegíamos um governador que não era do nosso grupo político, mas que
tinha vindo por meio de uma grande articulação que permitiu a Epitácio
Cafeteira ser o candidato de todos nós. O candidato daquilo que nós
denominamos “Aliança Democrática”. E foi uma vitória esplendorosa.
Cafeteira consegue ter, naquele momento, mais que um milhão de votos.
Eu vi, porque eu acompanhei, algumas vezes, ele fazer com que pessoas
na plateia desassistidas, desanimadas, já quase sem esperanças chorarem
diante das suas palavras e da certeza, que aquela união não era apenas
uma união política, mas era uma união em benefício do Maranhão. E o
meu partido, no caso o PMDB, e graças a Deus vários aqui estão, nós
elegemos um número muito grande de deputados federais, um número
muito grande de deputados estaduais. O PFL, aqui está o grande líder
Bandeira, também elege uma bancada enorme. E, fora dessas duas
bancadas que dominavam o ambiente político, novas forças vêm se
juntar da composição dessa Assembleia. Refiro-me àquilo que nós
chamávamos a “Bancada da Igreja”. Em que o Deputado Juarez
Medeiros, a partir da Rádio Educadora, faz com que os maranhenses
tomem conhecimento de teses que normalmente não chegavam ao
ouvido de todos, de posições políticas que não eram fáceis de serem
transmitidas sucessivamente. E chego aqui na Assembleia, alguns
deputados de uma posição política mais avançada, eu me refiro ao
nobre Deputado Juarez Medeiros, eu me refiro a Deputada Conceição
Andrade, eu me refiro ao Deputado Juarez Lima, pessoas populares
como Jairzinho, o nosso querido Azeitona que chega, Raimundo que
era desconhecido que vem lá da Região Tocantina, o Raimundo Cabeludo,
enfim, havia uma mistura naquela Assembleia que denotava que apesar
da nossa responsabilidade ser de copiar a Constituição Federal,
praticamente atingindo todos os pontos da sociedade brasileira, que o
trabalho dos constituintes foi muito forte nesse sentido, de alguma
forma nós imaginávamos que não seríamos bem sucedidos. Desculpe,
mas o debate na Assembleia era duro, a aprovação de projetos do
governo era quase que uma imposição, o número era muito grande. Nós
tínhamos número de parlamentares muito grande para impor mesmo a
vontade que viesse do governador. Aquilo desanimava. E eu me lembro,
Deputado Juscelino, de um discurso famoso feito por Zé Bento Neves,
passando “carão” em alguns deputados, entre os quais eu me incluo,
dizendo que nós estávamos tratando muito mais do governo Cafeteira
do que a nossa grande missão que era escrever uma Constituição que
fizesse respeito ao Estado do Maranhão, como a Federal disse respeito
ao nosso País. E Zé Bento se irritava com aquilo, não havia clima
constitucional, essa é a grande verdade, a minha verdade. Pode ser que
não seja a verdade de todos, e eu peço desculpa por isso, mas não havia
clima para se constituir uma Constituição nos termos que ela era
imaginada. Mas, de repente, eu fui designado o relator do Regimento,
e com Braide e com Juarez Medeiros, nós começamos a escrever aquele
Regimento. Acima de tudo o Juarez, enfim, puxando mais para a
participação popular, Braide ali dentro daqueles princípios do que
poderia ser mais ou ser menos equilibra e nós entregamos um
Regimento. E como em um passe de mágica, como em um cordão
umbilical invisível de consciência, de emoção, o clima muda
completamente na Assembleia e todos nós, é uma verdade que precisa

ser dita, todos nós tivemos a oportunidade de colocar nossas ideias, de
lutar por elas e, acima de tudo, entender que era na conversa, que era na
negociação, que era em abrir mão disto para ganhar aquilo que nós
íamos fazer aquela Constituição avançar. E foi isso que aconteceu.
Ivar, tranquilo, homem absolutamente tranquilo que tinha de nós o
respeito, a consideração, era o homem que movimentava aquelas peças.
Zé Bento, um líder que veio das lutas populares. Se alguém não se
lembra, mas é bom lembrar, Zé Bento protagoniza um caso clássico de
luta pela terra no Maranhão, no município de Pirapemas. O Zé Bento
é designado por Cafeteira, ou com a concordância dele, como vice-líder
do Governo. Zé Bento e Bandeira trabalham nesse sentido. Marcone
que aqui está, que era líder do PMDB e por muitos dito como homem
capaz de ir ao Governador para dizer que os companheiros não queriam
aprovar, se revela pelo menos para nós um grande conciliador, incapaz
de ir ao governo para tentar derrubar aquele clima que havia de
fraternidade política entre nós, porque o pau comia nas discussões das
coisas. E nós fomos avançando. Hoje ao olhar essa Constituição, nós
vamos ver que aquilo que a Constituição Federal queria ali estava, que
aquilo que os conservadores queriam, e aqui eu cito o Mário. Mário era
um batalhador muito duro na defesa das teses que ele tinha, sem nenhum
preconceito, hoje, a época passou, que ele defendia o interesse dos
proprietários rurais, num choque permanente e frequente com o Juarez,
que queria tirar os búfalos, junto com todos nós que fomos votados na
Baixada, havia aquele conflito, aquela tensão, mas sempre acabava no
entendimento. O Juarez vai me permitir que aqui eu repita, uma história
que ele contou na Procuradoria, que foi a votação de tirar os búfalos da
Baixada. Juarez pega um certo companheiro nosso, que eu não vou
revelar o nome, porque compete a Juarez fazê-lo, e o desafia a votar a
favor dele, águas separadas, não tinha a menor condição dos dois se
entenderem em nenhuma propositura. Aí o cara desafia Juarez, com a
sua coragem e diz: “Olha, Juarez, se esse troço empatar eu desempato”.
E aí começa a se fazer a chamada para a votação daquele tópico, ali da
Constituição, e cada chamada levava 20 minutos, para que o pessoal
viesse correndo, chegasse, pudesse votar e etc... E aí dá uma coisa
impossível de dar aquele período, dá empate. Juarez rapidamente se
levanta, vai atrás do nosso companheiro e diz: “Empatou, e agora?
“Vou votar com você, e deu a vitória dos búfalos para Juarez. Quer
dizer, essa era o clima. Não havia mais aquela coisa de que o Governo
era que queria e a Oposição obedecia, pelo contrário, a Aliança
Democrática já dava os primeiros sinais de fissuras. Já não era como
foi no começo do Governo, já tinham algumas desconfianças e a gente
ia levando aquilo. Com que sentimento? Com sentimento de nós
estarmos tendo a grande oportunidade de construir para esse estado
algo diferente e colocar na Constituição preocupações que até ali existiam
somente por meio de Leis Ordinárias e etc... Avançamos em muitas
coisas, e eu me lembro, o Senhor deve saber disso, porque o Ministério
Público tem muitos arquivos, da Doutora Elimar discutindo conosco
não apenas o que a Constituição Federal queria para o Ministério
Público. Ela queria mais, e ela frequentava a Assembleia, todos os dias,
e buscava todos os interlocutores que pudessem efetivamente dar uma
contribuição, e saiu um capítulo redondo para o Ministério Público. A
questão do Meio Ambiente. A Deputada Conceição, conseguimos
colocar no texto da Constituição, o artigo nas disposições transitórias
que dizia que a Lagoa da Jansen era uma Lagoa preservada pela
Constituição do Estado, não podia ser aterrada e seus terrenos vendidos.
E eu me lembro do grande Haroldo Tavares, que encontrou comigo, e
eu eufórico com a conquista. E aí, Doutor Haroldo, gostou? Ele disse:
É. É a primeira vez que vocês colocam na Constituição uma lagoa
artificial, mas era a grande luta. Nós estávamos satisfeitos, muito
satisfeitos com o que tínhamos conseguido, a participação popular,
nos avanços aqui na Constituição Estadual. É ali que está escrito que
os sindicatos participam da definição do estatuto do magistério. Onde
é que está isso em outro lugar? Está lá, está lá na Constituição. Está
escrito, lá na Constituição, os conselhos que foram criados, acima de
tudo, a certeza do sentimento do dever cumprido. Mas eu olho esses
jovens e nós, a grande maioria, já estamos numa idade que já não nos
permite mais pensar em décadas. Embora Celso seja a presença viva de
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que esse pensamento pode existir, nós já temos um tempo limitado
para essas décadas. O que que eu poderia dizer para vocês, já que eu
não posso transportar aquele momento para hoje, para os jovens
deputados que aqui estão nesta Casa? Acreditem: cada legislatura pode
ser uma Constituinte, depende da maneira como vocês encarem o
trabalho que aqui vocês estão realizando. Acreditem: o mundo é
diferente, inverso àquela euforia da liberdade, do sentimento, do vento
da mudança, da solidariedade com os pobres. Criou-se o SUS, o
benefício da prestação continuada como um gesto de dizer que nós não
podíamos deixar os pobres desamparados. Pouco importa se ele
descontou para o INSS, ele vai ser protegido por nós. E ontem eu vi em
Brasília, a pobreza extrema do Brasil aumenta, a desigualdade cresce.
Esses tempos de crise separaram muito mais as pessoas que precisam
de nós dos seus representantes. Há de se ter uma urgência com relação.
Essa é a grande pauta. Esse país não vai crescer, esse país não vai se
desenvolver, independe do Presidente, se nós não tivermos a coragem
de enfrentar esse grande desafio da pobreza extrema, que se traduz em
dois níveis: de um lado, 100 milhões de brasileiros que não têm
saneamento, que não tem pia, que não tem vaso sanitário, que não têm
nada; e milhões de crianças brasileiras que nascem e não têm acesso a
uma creche. Esse é o desafio. São pessoas que vivem com 90 reais. E
nós sabemos que não temos mais idade para fazer demagogia. Como é
difícil você fazer política pública num estado pobre, com pouca receita
e com muita necessidade. É muito difícil isso, mas nós temos que ser
criativos. Nós temos que enfrentar. O mundo, hoje, o prêmio Nobel de
Economia foi para três economistas. Foi para três economistas o prêmio,
que cuidam de pobreza e de maneiras diferentes de se combater a
pobreza. Eu estou, agora, envolvido no problema do Fundeb. Vinte
anos de Fundeb no Brasil e nós estamos nos últimos lugares na qualidade
de educação, na capacidade das crianças de aprender a ler e de aprender
a escrever. São desafios presentes que vocês, jovens deputados que
têm décadas e décadas pela frente, que podem pensar no horizonte de
40, de 30 anos, vocês têm que pegar esse touro a unha. E vocês farão
desta Casa, em cada legislatura, uma constituinte e, quem sabe, sentirão
aquilo que eu tenho certeza que nós estamos sentindo, esse grande
sentimento do dever cumprido. O grande sentimento de que nós fizemos
o que foi possível dentro do que era melhor para o Estado. Devo dizer,
e eu trouxe hoje a minha mulher para assistir o que eu aqui ia falar,
porque ela é testemunha viva do drama que eu vivi na Constituinte e
que eu talvez precise dividir. Eu cheguei como intelectual, eu cheguei
nesta Casa pronto, eu já tinha 40 anos, já tinha estudado, já tinha
emprego fixo, enfim, eu já tinha uma vida completamente estabilizada
e no melhor espírito português que me domina coloquei a minha
capacidade para ajudar os companheiros a criar uma transição entre
eles e aqueles que não acreditavam nas suas ideias. Perdi muito por
conta disso, mas ganhei uma coisa, poder olhar para cada um de vocês
e dizer: Nós cumprimos o nosso dever, nós cumprimos o nosso papel
e ai de vocês se tiverem a oportunidade que nós tivemos de tentar
construir uma Sociedade mais justa, do ponto de vista econômico e do
ponto de vista social. Senhor Presidente, muito obrigado por esta
oportunidade, Vossa Excelência não sabe a emoção que me domina aqui
nesta manhã,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro as presenças no Plenário, na nossa Sessão Solene, do
Senhor Joaquim Haickel, Deputado Federal Constituinte; do Senhor
Alberico Filho, Deputado Federal Constituinte também, hoje Prefeito
da cidade de Barreirinhas; o Exmo. Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
também Deputado Federal Constituinte. Registro a presença em
Plenário dos Prefeitos de Caxias Fábio Gentil, Prefeito Magno Bacelar
de Chapadinha, Prefeita Irlahi de Rosário; Exmo. Senhor Catulé Júnior;
Secretário de Estado de Turismo. Também do Exmo. Senhor
Desembargador Paulo Velten. Registro a presença também do deputado
federal licenciado, hoje Secretário das Cidades Rubens Pereira Júnior.
E registro a presença do Coronel Ismael, comandante da Polícia Militar
do Estado do Maranhão. Neste momento faremos o lançamento da
Constituição Estadual Anotada, elaborada por uma comissão composta

pelos Deputados Zé Inácio Lula, Glalbert Cutrim e Zé Gentil,
coordenados pelo Deputado Neto Evangelista, aquém convido para
que se desloquem até aqui para que se faça o lançamento simbólico da
Constituição do Estado do Maranhão Anotada. Concedo a palavra ao
Deputado Neto Evangelista, Coordenador do Grupo de Estudos de
Atualização da Constituição Estadual.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA -
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, Deputado Othelino Neto;
Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado do
Maranhão, neste ato representando o Senhor Governador Flávio Dino.
Excelentíssimo Senhor Desembargador Cleones Cunha, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral e neste ato representando também o Tribunal
de Justiça. Excelentíssimo Senhor Senador Weverton Rocha;
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal e Deputado Estadual
Constituinte, Gastão Vieira. Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Márcio Jerry; Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Edilázio Júnior.
Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-
Geral de Justiça. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Washington Luís,
Presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado;
cumprimentando os Senhores e as Senhoras Deputados aqui presentes.
Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Alberto Bastos. Corregedor do
Ministério Público, Eduardo Nicolau; Senhores Deputados desta atual
Legislatura; Deputados Constituintes. Senhor Presidente, muito me
honra ter sido designado por V. Exa. para coordenar os trabalhos de
revisão e de entrega de um instrumento único e primeiro do nosso
Estado, que é a nossa Constituição Estadual Anotada, que nada mais é,
Desembargador Paulo, um documento que servirá de estudo para o
meio acadêmico. Um documento que servirá como instrumento para
decisões judiciais do nosso Estado. Uma ferramenta importante, onde
tem abaixo de seus artigos anotadas decisões dos tribunais superiores,
do nosso Tribunal de Justiça, legislações infraconstitucionais remetentes
a nossa Constituição Estadual. Presidente Othelino, a minha honra,
sobretudo, acho que ainda sou talvez um dos Deputados mais jovens,
não sou o mais jovem dessa Legislatura, mas ainda um dos jovens, e ter
ainda aqui nesta Casa, Parlamentares experientes que contribuem muito
no dia a dia deste trabalho, e pessoas diferenciadas. Afinal de contas,
nós temos aqui, neste plenário, um deputado estadual que foi
constituinte nacional, o Deputado Edivaldo Holanda. Nós temos aqui,
neste plenário, deputado estadual da atual legislatura que foi deputado
constituinte, o Deputado Zé Gentil. Nós temos aqui, neste plenário,
Deputada Andreia Resende, que é filha do deputado constituinte Chico
Martins. Então são pessoas que já escreveram seu nome nos anais da
história do Maranhão, e continuam a escrever, de uma constituição
como já bem disse Ulysses Guimarães, Constituição Cidadã, que elegeu,
à época, a dignidade da pessoa humana como centro da gravidade do
nosso universo jurídico e que coloca o ser humano como o principal
instrumento do nosso ordenamento jurídico. Quantas decisões já foram
tomadas por tribunais superiores levando sempre em consideração o
ser humano, baseado, obviamente, na nossa Constituição. Cito aqui
um exemplo da possibilidade - e aqui não falo em concordância ou
discordância - falo da decisão, tomada a exemplo, da possibilidade de
aborto de feto anencefálico. Decisão difícil que o Brasil tomou, mas
baseada na nossa Constituição. E não há como não se falar na
Constituição Anotada, lançada, hoje, nos seus 30 anos, sem falar,
obviamente, da Constituição Federal, que pelo precípuo constitucional
da simetria, nos obriga sempre a remetermos à Carta Magna Nacional.
Mas a importância que esta Constituição passa a ter aqui no estado,
como já disse no início do pronunciamento, ao nosso meio acadêmico,
ao nosso universo jurídico. Tenho certeza absoluta, senhores e senhoras,
que este instrumento, esta Constituição lançada nesta legislatura sobre
a presidência do Deputado Othelino Neto enriquecerá muito o nosso
debate jurídico e, sobretudo, o respeito ao cidadão maranhense. Senhor
Presidente, sou grato aqui e faço questão de nominar, está aqui na
nossa Constituição, as pessoas que contribuíram muito para que esse
momento pudesse se tornar realidade. Obviamente, conduzido
inicialmente por V. Exa., o Deputado Zé Inácio, fazendo parte da
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comissão, o Deputado Glalbert Cutrim, a nossa consultoria legislativa,
em nome da Suzamira Ramos Santos, que nos ajudou nessa coordenação,
o Tribunal de Justiça, através dos seus servidores, a Procuradoria
Geral do Estado, a Procuradoria Geral de Justiça, a Defensoria Pública
do nosso Estado, o Tribunal de Contas do Estado. Foram instituições
que nos ajudaram a entregar, hoje, ao Maranhão a primeira Constituição
Estadual anotada do Maranhão. Senhor Presidente, para mim, hoje, é
um dia ímpar e um dia que ficará marcado na minha história enquanto
deputado estadual por ter pertencido a esta legislatura, compondo
com todos os demais deputados aqui presentes, mas, sobretudo, por
ter registrados os nossos nomes nos anais da história do Maranhão,
entregando a nossa primeira Constituição Estadual Anotada. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do Procurador de Justiça, Corregedor do
Ministério Público Estadual, Dr. Eduardo Nicolau. Convido o Deputado
Glalbert Cutrim, Primeiro Vice-Presidente desta Casa, para assumir os
trabalhos desta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Neste momento o Presidente Deputado
Othelino Neto fará a entrega das placas aos deputados estaduais
constituintes. Eu convido também o Deputado Neto Evangelista e o
Deputado Zé Gentil que se façam presentes aqui na frente para poder
começarmos as entregas das placas. Chamo o Deputado Othelino Neto
para reassumir a Presidência dos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao deputado estadual constituinte Carlos
Guterres, Primeiro Vice-Presidente constituinte.

O SENHOR DEPUTADO ESTADUAL CONSTITUINTE
CARLOS GUTERRES – Presidente Othelino, eu saúdo V. Ex.ª em seu
nome estou saudando todos os componentes da Mesa e todas as
autoridades aqui também no Plenário da Casa, os colegas constituintes,
os ex-colegas deputados estaduais, os atuais deputados. Eu não sou
chegado a leitura de discurso, dizem que é praxe um expediente como
este nosso aqui, eu vou tentar falar aqui o coletivo, 42 deputados, à
época, são constituintes, 42, não são meia dúzia não, mas, Senhor
Presidente, nós, os deputados estaduais que organizamos e aprovamos
a Constituinte há 30 anos, consideramos esse feito como a mais nobre,
a mais autêntica e a mais relevante de nossa representação política. Ela
expressou na sua amplitude, a síntese de todas as positivas ideias
projetadas sobre os temas mais relevantes que produziriam efeitos
imediatos no seio da sociedade. Cada parlamentar, àquela época,
contribuiu com melhor de si, colocou no bojo, na formação da carta não
apenas o que imaginavam, mas, sobretudo, os anseios recolhidos em
suas bases, onde apuravam os ouvidos e absorvendo as sábias lições
que proviam das camadas mais simples da comunidade, mesmo sem se
ajustarem adequadamente aos princípios legais, e precisassem ser
buriladas, tinha o objetivo válido, dessa valorização, senhores, a
sabedoria popular surgiu a seiva principal para feitura de uma obra
coletiva. Isso significa dizer que o nosso trabalho teve uma significativa
participação de lideranças populares, que nos ajudaram a garimpar as
pepitas de sabedoria que todos os maranhenses viriam enriquecer.
Com humildade, Senhor Presidente, aprendemos muito ouvindo a
sociedade, recolhendo informações, avaliando à luz da Constituição
maior, o que poderia ser adaptado ou aproveitados para o
aprimoramento do texto final. Isso tudo, isto para mostrar aos ilustres
parlamentares que com tanta dignidade, altruísmo e competência
representam hoje o povo maranhense, que sem eles o povo próximo
aos senhores e senhoras, sendo ouvidos e vice-versa, não há Parlamento
respeitável que atinja plenamente seus objetivos. Isto, Senhor
Presidente, é democracia. A nossa Constituição, senhores, pode não
ter sido um primor, talvez não seja a melhor do país, mas, com certeza,
eu vos digo: ter sido a grande bússola que nestes 30 anos ter se

constituído sustentáculo de estabilização aos Poderes constituídos do
Estado e a convivência em absoluta harmonia. Dessa forma. A ordem
política institucional não sofreu abalos e os direitos dos cidadãos e
cidadãs têm sido respeitados dentro de um nível aceitável para uma
sociedade democrática. À época, houve um certo temor, eu confesso,
quanto a possíveis e radicais mudanças na organização do Estado. Mas
tal não ocorreu, porque o objetivo era melhorar o conteúdo e não
causar graves mutilações. O nosso colegiado, 42 deputados, (...) homens
sensíveis e de origem humilde, reconheciam profundamente o
sofrimento, as angústias e os anseios dos menos favorecidos. Diante
de tudo isso, meus amigos, que foi exposto, resta-me agradecer aos
representantes dos poderes constituídos por terem sabido preservar
essas conquistas democráticas, fortalecendo a sua eficiência e eficácia
e, na medida do possível, aprimorando sua aplicação para que atinja,
plenamente, os objetivos a que se destinam. Por oportuno, ouso
participar e dividir os louros da feliz iniciativa do ilustre Presidente
deste poder, Deputado Othelino, que, em nome da Casa, resgata uma
dívida. Assim o fez o nosso Ministério Público também. Resgata uma
dívida, repito, ao homenagear o Presidente em memória, o primeiro
signatário da Constituinte, o saudoso Deputado Ivar Saldanha. A quem
eu rendo aqui as minhas homenagens - aqui está o seu neto, Ivasinho,
representando o seu avô - e aos demais que também já se foram. Entre
eles, eu confiro rapidamente sete ex-deputados constituintes. Entre
outros presentes que aqui se encontram, aos que não puderam estar
aqui, mas enviaram representantes e todos que honraram sua época
com seus brilhantes desempenhos em um mandato de todos nós e que
foi importante participar da elaboração dessa carta, que hoje festejamos.
Que essa bússola Senhor Presidente, seja bem cuidada e o timão da
constituinte esteja sempre em mãos firmes. Terminando, porém,
pontuando também, eu quero dizer aqui e me perdoem a forma de me
dirigir. Eu quero, em nome da associação dos ex-deputados estaduais
do Maranhão, de que eu sou presidente pela terceira vez por
unanimidade, agradecer a Vossa Excelência, que tem dado todo apoio
possível para que nós possamos continuar o nosso trabalho social em
defesa dos mais necessitados. E eu quero aqui fazer uma surpresa a
Vossa Excelência. Aproveitando e chamo até aqui que venha o filho do
nosso patrono, o saudoso Deputado João Evangelista, o Deputado
Evangelista, por favor. Uma medalha que para ser distribuída ela carece
de méritos das pessoas a serem homenageadas, e V. Ex.ª está dentro de
todo esse padrão., como homem que luta pela democracia, pelo direito
de ir e vir, pela cidadania dos cidadãos e que abriu essa porta a mais,
escancarou a porta desta Assembleia para que o povo pudesse aqui
frequentar. Vivendo momentos interessantes na vida do cidadão
maranhense e pelo o que estamos passando também, o trabalho de
todos os deputados. Eu chamei aqui instituindo essa medalha que tem
o nome do teu pai, o nosso patrono, o saudoso Deputado João
Evangelista. E eu queria que V. Ex.ª colocasse lá na lapela do Presidente
esta homenagem que nós, ex-Deputados, e eu e em nome da Associação
como o Presidente, estamos oferecendo ao nosso Presidente Othelino,
que eu peço que receba.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu sei que nós já estamos com fome e que já passa de meio dia
e meia, já estamos partindo para a conclusão da nossa Sessão Solene.
Convidamos para fazer uso da palavra o Deputado Constituinte, atual
Deputado Estadual Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Excelentíssimo
Senhor Presidente desta Casa, Othelino Neto, em nome de quem eu me
congratulo com toda Mesa, para que não tenha equívoco, e que eu me
esqueça de algum de vocês. Em nome dele, eu congratulo com toda a
Mesa, aqui presente. Meus senhores, meu bom dia. Gostaria de
cumprimentar todos os que fazem parte daqui, desde os meus colegas
constituintes, até os da atual legislatura que me prestigiam com a
comunhão do dia a dia. Agradeço também aos amigos e familiares, bem
como as autoridades e ao povo que têm acreditado em mim nesses 4
anos de mandato, continuo trabalhando por todos vocês. Inicialmente,
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relembrar aquele momento de 1989, para mim é uma honra. Não só
pelos momentos históricos que estavam passando, mas também por
toda a mudança do procedimento, e como seria a política na volta da
Constituição, da democracia. Foram várias reuniões, foram muitas
reuniões, muitas conversas e era inovador e ao mesmo tempo um
pouco temerário. Já que cabia a nós a formulação da Constituição
Estadual do Maranhão. O novo sempre causará medo, mas, na verdade,
a vontade de lutar pelo povo em busca do seu direito sempre será
maior. Lembro-me que, às 17h, do dia 05 de outubro, nós
promulgávamos a Carta Magna de Estado, em seus 327 artigos. Na
época tivemos o juramento prestado pelo Governador Cafeteira, pelo
meu querido amigo Ivar Saldanha e pelo ex-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, o Senhor Emésio Dário de Araújo. Me recordo de
alguns debates que fizemos na época, principalmente sobre a extinção
dos carros oficiais, o afastamento dos búfalos nas estradas da Baixada.
Outros pontos interessantes foi o questionamento sobre a mudança
dos nomes dos municípios, isso porque alguns tinham nomes bastante
peculiares, como do Município de São Pedro dos Crentes, Raposa,
Água Branca e muitos outros. Defendemos que não podíamos mudar o
nome do município, já que em cada um trazia na sua história o motivo
do seu nome. Foram vários momentos, várias histórias, muitas
discussões e muitos aprendizagens. Parte do político que sou hoje
evidencio àquele período constituinte de que jovem o deputado na luta
de garantia o direito. Hoje, aos meus 79 anos de idade e fazendo parte
da atual legislatura, eu só tenho a agradecer, principalmente a Deus.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do Senhor Alex Murad, representando o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão,
Dr. Thiago Diaz. Passo a palavra ao Desembargador Cleones Cunha,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que, neste ato, também
representa o Tribunal de Justiça.

O SENHOR DESEMBARGADOR CLEONES CUNHA –
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputado Othelino Neto, na pessoa de quem cumprimento todos os
membros desta Mesa. Senhores deputados constituintes de 1989, a
quem peço permissão para cumprimentar na pessoa dos dois Juarez: o
Medeiros, que foi meu colega de faculdade, foi Presidente do Diretório
Central dos Estudantes e também participamos ativamente da greve,
famosa greve da meia passagem; e o Juarez médico, Lima, que, quando
eu era adolescente, morando no Renascença, ele já era médico ali perto
de casa. Lembro muito bem dessa época. Cumprimento os senhores
deputados atuais nas pessoas de dois deputados que representam a
minha terra: a Deputada Daniella Tema, que é minha cunhada, e o
Deputado Fernando Pessoa, que está ali. E a pergunta: Por que o
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral está a se manifestar nesse
momento? Porque sem a Justiça Eleitoral, não existe a democracia que
nós estamos a comemorar. E foi, como Juiz Eleitoral, recém-nomeado.
Com três dias, eu fui nomeado dia 12 de novembro de 1986, para a
Comarca de Vitorino Freire, composta de seis municípios. E participei
ativamente da eleição dos senhores que iam fazer a nova Constituição.
Todos nós juízes eleitorais do Maranhão ficamos dias e dias, porque
naquela época era assim, a contar votos com o nome dos senhores
Deputados Estaduais. Nenhum nome dos senhores me é desconhecido,
porque foram quinze dias, Desembargador Velten, em Bacabal, mesas
presididas pelos juízes eleitorais, a contar, apurando os votos dos
senhores. Então nós participamos como juízes, como magistrados desse
processo. Isso justifica a alegria de estar, aqui, nessa comemoração.
Espero, Senhor Presidente, que, daqui a cinquenta anos, todos nós
estejamos aqui a comemorar cinquenta anos da Constituição de 1989.
Quero fazer ainda dois lembretes para terminar. Primeiro, o meu tio
trisavô, Monsenhor João Tolentino Guedelha Mourão, que, por oito
anos, foi Presidente desta Casa e presidiu as duas primeiras
Constituintes do Estado do Maranhão nos finais do século XIX; e do
meu tio Luís Coelho Batista, já falecido, que esteve com os senhores
nessa Constituição de 86. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro as presenças dos ex-Deputados José Jorge, Chico
Leitoa, Deoclides Macedo, Sérgio Vieira, Benedito Buzar, Stênio
Rezende, Júnior Verde, Remi Ribeiro, Oséas Rodrigues, José Raimundo,
Joaquim Haickel, Marcos Caldas, Graça Paz, Marly Abdalla,
Cristovam, Julião Amin, Aderson Lago, Magno Bacelar, Rubens Pereira
Júnior e o Rubens Pereira, que é o nosso diretor institucional e um dos
articuladores e entusiastas desta bela Sessão Solene. Senhoras e
Senhores, já finalizando esta nossa Sessão Solene, nós temos aí uma
um hora e meia, mas eu confesso a vocês que nem percebi o tempo
passar. Acho que está sendo uma sessão muito bela, uma sessão onde
estamos resgatando uma parte importante da história do Maranhão.
Nós tivemos o momento do lançamento da Constituição do Maranhão
Anotada e ela é um pouco do que eu gosto sempre de enfatizar nestes
momentos importantes, que neste Plenário e nesta Mesa estão
representados o Poder Legislativo aqui na nossa sede, o Poder Executivo
representado aqui pelo Dr. Rodrigo, o Poder Judiciário pelo
Desembargador Cleones. Também temos os órgãos autônomos
representados aqui, Dr. Gonzaga pelo Ministério Público, Conselheiro
Washington, Senador Weverton aqui que representa o nosso Congresso
Nacional, assim como os Deputados Federais também. Registro a
presença do Deputado Federal Juscelino Filho, que veio prestigiar a
Sessão Solene. A elaboração desta Constituição Anotada é também um
exemplo dessa relação muito respeitosa e harmônica entre os Poderes
e os órgãos autônomos. Aqui, como bem lembrou o Deputado Neto
Evangelista, participaram ativamente, colaboraram muito, além, claro,
da nossa Consultoria Legislativa e da Procuradoria, a Defensoria Pública
do Estado do Maranhão participou e colaborou, a Procuradoria do
Estado do Maranhão, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o
Ministério Público de Contas e o Tribunal de Justiça do Maranhão.
Todos ajudaram para que esse documento chegasse a esse ponto e hoje
ser lançada a Constituição que, aliás, amanhã, a partir de amanhã já
constará no site oficial da Assembleia para quem quiser fazer as
consultas. Aqui estão não só as emendas, salvo engano, Bráulio é quem
acompanha esses números com precisão, foram 81 emendas, nesses
anos todos, em algumas anotações, inclusive com artigos que perderam
a validade em razão de terem sido considerados inconstitucionais. Todos
anotados aqui, então, considero elemento importante para que todos
nós tenhamos. E em falando em Constituição, eu fui perguntado hoje
aqui no início da solenidade, eu fui perguntado também acerca de duas
semanas quando estava numa solenidade, em uma Sessão Solene
promovida com muita competência pelo Ministério Público Estadual,
nós fomos convidados pelo Procurador Dr. Gonzaga, lá eu disse e
repeti aqui hoje que, claro que nós estamos aqui homenageando os
constituintes, os senhores e as senhoras que participam desta parte
importante da história do Maranhão. Essa Constituição que deriva da
Constituição Cidadã de 88, e que tem marcadamente este viés de trazer
garantias sociais que antes eram negadas e passaram a compor a
Constituição Federal do Brasil, e, por consequência, as Constituições
Estaduais. É um momento de festa por isso, mas é também um momento
de festa porque nós, infelizmente, percebemos algumas investidas contra
a Constituição, algumas investidas contra o estado democrático de
direito. Esta semana mesmo, nós temos percebido algumas pessoas
questionando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, e não se
trata de questionar, porque questionar todos nós podemos, mas algumas
pessoas defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal.
Vejamos nós o absurdo que é isso, ou algumas vozes defenderem,
Senador Weverton, o fechamento do Congresso Nacional, depois da
experiência amarga dos tempos de trevas da ditadura militar, alguém
ainda falar em um retrocesso como esse e algumas figuras que compõem
o comando da República ainda estimularem coisas como essa. Nós não
precisamos e nem devemos concordar com tudo que o Supremo Tribunal
Federal decide, nós precisamos respeitar, e ,em nenhum momento,
questionar, Desembargador Cleones, a necessidade do Supremo
Tribunal Federal, que inclusive eu já discordei de algumas decisões,
todos nós, certamente, mas, nós, como guardião da Constituição, ele
tem que ser respeitado, assim como o Congresso Nacional, que também
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não é unânime, nós, do Poder Legislativo, não temos nem a pretensão
da unanimidade, porque a unanimidade é a antítese do que representa
o Parlamento. Aqui dizia o Deputado Gastão, quando falava de alguns
deputados constituintes, com ênfase, como cada um tinha uma origem
diferente, como cada um tinha um temperamento, uma base social
diferente, uma formação ideológica diferente, mas isso é que enriqueceu
a Constituição. E é isso que torna vivo o nosso Parlamento. Nós
precisamos no Brasil, nesta quadra histórica, saber, sobretudo, respeitar
as diferenças, entender que as diferenças não nos tornam inimigos, que
não precisa que nos tornemos, que nos odiemos uns aos outros, aliás,
eu tenho a satisfação de dizer que tenho diletos amigos que pensam
muito diferente de mim quanto à minha opção política e ideológica,
nós gostamos, conversamos, divergimos, mas temos muito respeito e
afeto uns pelos outros. Portanto, senhores e senhoras, aqui presentes,
este momento é um momento de desagravo à nossa Constituição, de
defesa do estado democrático de direito, de defesa desta relação, que
eu não canso de repetir que o Maranhão é um exemplo para o Brasil, de
relação harmônica e respeitosa entre os três poderes, incluindo os
órgãos autônomos. Porque nós, como servidores públicos que somos,
temos o dever de ter um diálogo entre os poderes. Quem ganha com
este diálogo é a sociedade. E se não houvesse esse diálogo ou onde não
há, quem perde é a sociedade. Por isso finalizo dizendo que nós todos
aqui, independente de opção religiosa, de opção ideológica, devemos
todos estar juntos sob uma bandeira que é de todos nós, a democracia
no nosso Brasil, que muitos e muitos perderam a vida para que
pudéssemos conquistá-la. Viva o Brasil! Viva o Maranhão! Viva o
estado democrático de direito!

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 085/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   984 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Anderson Sobral de Azevedo, Juiz de
Direito, natural da Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Anderson Sobral de Azevedo, Juiz de Direito, natural da Cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada Daniella
Tema - Segunda Secretária, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 097/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 985 /2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor João Vicente de Macêdo
Claudino.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor João Vicente de Macêdo Claudino.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  21  de outubro de 2019.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada
DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO
DE 2019, ÀS 10 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA – PRESIDENTE, em exercício
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO (Suplente)
VINICIUS LOURO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE  LEI Nº

488/2019 -  INSTITUI no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão, o “Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito”.

AUTORIA: Deputado THAIZA HORTEGAL
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE  LEI Nº

500/2019 -  INSTITUI o Dia Estadual, do Oficial da Reserva do Exército
Brasileiro – Dia do Oficial R-2, do Estado do Maranhão, a ser
comemorado anualmente em 4 de novembro.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de outubro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 008/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 332/

2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre
“a obrigatoriedade da comprovação das condições de acessibilidade
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para fins de concessão de autorização para eventos culturais,
desportivos e espetáculos em geral”.

Convém relatar, que a presente proposição de Lei foi aprovada
na forma do texto original pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania desta Casa Legislativa (Parecer nº 438/2019), vem a mesma
para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia.

Segundo o art. 1º da proposição as autorizações, licenças, alvarás
e demais documentos afins para realização de eventos culturais,
desportivos e espetáculos em geral, somente serão concedidos pelos
órgãos competentes mediante a comprovação do cumprimento dos
requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida.

Por sua vez, o art. 2º determina que a comprovação do
cumprimento dos requisitos de acessibilidade deverá constar nas
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART – já obrigatórias para
fins autorizativos, devendo ser emitida por profissional habilitado
para as previsões e aferições necessárias.

Ainda segundo a Justificativa, foi “sancionada a Lei 13.146/
2015 – Lei Brasileira de Inclusão que aponta que as pessoas com
deficiência têm direito à cultura, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, sendo garantido o acesso aos bens culturais em
formatos acessíveis. Além disso, aponta que é vedada a recusa de
oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência,
sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos
direitos de propriedade intelectual.”

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância social do presente projeto, posto que o direito
de ir e vir é garantido a todas as pessoas desde a Declaração Universal
dos Direitos Humanos e encontra-se consagrado em nossa Constituição
Federal.

Com base em tal princípio, todas as medidas necessárias para
a eliminação de barreiras ambientais (urbanas, arquitetônicas e a dos
transportes) e de comunicação que impedem a inclusão social das
Pessoas Com Deficiência e Mobilidade Reduzida deveriam ser adotadas
pelo Poder Público como forma de promover o bem de todos, um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, § IV,
CF/88).

O cumprimento de tais direitos fundamentais de acessibilidade,
entretanto, tem sido fruto de uma dura história de lutas, com avanços
e recuos, progressos e retrocessos. Assim, o reconhecimento do direito
de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
nas normas legais não pode ser entendido como uma vitória completa.
Após a instituição de um direito é preciso assegurar sua eficácia.

A iniciativa da proposição, no contexto, tentou reafirmar o
compromisso com a ação dos agentes sociais em busca da superação
dos obstáculos para o exercício da cidadania, da dignidade das pessoas
com deficiência e acesso à cultura diante da organização de eventos.
Evitando-se, deste modo, que as pessoas com deficiência fiquem
excluídas quanto ao acesso à cultura e ao lazer, devido à recusa das
instâncias promoventes de eventos a cumprirem condições essenciais
para acesso dessa população.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão Técnica Pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no mérito, concluímos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 332/2019 ora analisado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 332/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 22 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 009/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 329/

2019, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que
Dispõe sobre a participação obrigatória em Festas Religiosas nas
Escolas.

Convém relatar, que a proposição foi aprovada na forma do
texto original pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa Legislativa (Parecer nº 471/2019), veio a mesma para análise
exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivo proibir a participação
obrigatória de alunos nos festejos religiosos promovidos pelas unidades
escolares do Estado, desde a pré-escola até o Ensino Médio.

O assunto ora proposto, como se vê, envolve a garantia do
caráter laico do Estado, ou seja, busca evidenciar a separação entre
estado e Igreja, de modo a garantir a liberdade de religião como direito
fundamental, circunstância amplamente protegida pelo texto
constitucional nacional ora vigente.

Inclusive, neste contexto, é importante mencionar que a
legislação que regula o ensino público e privado no Brasil estabelece
que a oferta do ensino religioso tem matrícula facultativa, com isso
impede-se o empenho deliberado das instituições de ensino público e
privado e /ou professores em converter os alunos a determinada prática
religiosa.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão Técnica Pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 329/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 010/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 335/2019, de

autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que Dispõe sobre o plano
de fomento a formação continuada de professores, e dá outras
providências.

Convém relatar, que a proposição foi aprovada na forma do
texto original pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa Legislativa (Parecer nº 449/2019), veio a mesma para análise
exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.

  Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivo incentivar e estimular
a formação de professores em nível superior, visando melhorar cada
vez mais as práticas pedagógicas dos docentes e, consequentemente, o
apoio aos alunos na construção de conhecimentos, constituindo
significativa harmonia nas relações de ensino-aprendizagem. Visando
garantir uma melhor prestação do serviço de educação no Maranhão,
tais implementações se mostram imprescindíveis, como bem esclarece
o autor da propositura.

Registra, ainda, a justificativa, que a Lei Federal nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Em seu artigo 62, fica estabelecido que a formação de docentes
para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Ainda
no mesmo artigo, no parágrafo 4º, atribui-se à União, o Distrito Federal,
os Estados e os Municípios o incentivo a formação de profissionais do
magistério para atuar na educação básica pública mediante programa
institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados
em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de
educação superior.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão Técnica Pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei   nº 335/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia 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 22 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 011/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 410/2019, 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”.

Convém relatar, que a proposição foi aprovada na forma do
texto original pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa Legislativa (Parecer nº 610 /2019), veio a mesma para análise
exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivos: identificar
estabelecimentos de ensino com maior número de ocorrências
relacionadas a violência e, intensificar ações sociais nesses
estabelecimentos;  monitorar condutas ou atos de violência ocorridos
no ambiente escolar envolvendo alunos, professores, dirigentes e agentes
públicos que atuam nos estabelecimentos, bem como  identificar as
causas da violência, perfil das vítimas e dos agressores, assim como
outros fatores considerados relevantes para a compreensão do problema
da violência nas escolas;

Registra a justificativa da autora, que evidentemente não existe
uma fórmula capaz de acabar com essa prática. Porém, algumas medidas
podem ser tomadas no sentido de estabelecer um diagnóstico das
condições de insegurança, em especial dos indicadores de violência nas
escolas do Estado visando estabelecer um programa que viabilize
planejar, implementar, monitorar e avaliar as ações que tenham como
objetivo a prevenção ao crime e a redução do sentimento de insegurança
no ambiente escolar.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão Técnica Pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 410/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 410/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.
Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado Hélio Soares

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 466 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 356/2019, de autoria do
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Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Dispõe sobre o
funcionamento de gabinetes optométricos de profissionais habilitados
para atendimento à saúde visual primária na rede privada do Estado
do Maranhão.”

O presente Projeto de Lei está autorizando a expedição de
alvará pelas respectivas Vigilâncias Sanitárias Municipais do
Estado do Maranhão para gabinetes profissionais de optometria.

Conforme o art. 18, da Magna Carta Federal, a organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

O Poder Público Municipal possui auto-organização e
normatização própria, autogoverno e auto-administração que nada mais
é que as competências administrativas, tributárias e legislativas extraídas
diretamente da Constituição Federal. Vejamos o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

“A CF conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar
os Municípios como integrantes do sistema federativo (art.
1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os Estados e o Distrito
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia
municipal contém primordialmente (i) autoadministração,
que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais,
sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno,
que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos
representantes no Legislativo... [ADI 1.842, rel. min. Gilmar
Mendes, j. 6-3-2013, P, DJE de 16-9-2013.]”

Desta feita, não pode o Poder Legislativo Estadual
interferir na administração dos Municípios estabelecendo
obrigações para Vigilâncias Sanitárias Municipais, sob pena de
tais atos padecerem de inconstitucionalidade, violando o princípio
federativo e a autonomia municipal, sendo formal e materialmente
inconstitucional.

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

nº 356/2019, por violar o art. 18 (princípio federativo) e o art. 29, da
Magna Carta Federal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 356/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 623/ 2019

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 295, de 26 de junho de 2019,
que Institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana no Estado

do Maranhão (REURB-MA) e o Fundo Estadual Imobiliário - FEI,
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de imóveis para a Maranhão
Parcerias - MAPA, dispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP
e altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de
02 de abril de 2019.

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.

A presente Medida Provisória está tratando de múltiplos
assuntos, sobre a instituição do Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão, cria o Fundo Estadual Imobiliário
onde transfere todos os bens imóveis de uso especial ou de uso comum.

Autoriza a transferência da gestão dos imóveis do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria -FEPA para a Maranhão Parceria
-MAPA. Transforma a Empresa Maranhense de Administração de
Recursos Humanos e Negócios Públicos -EMARHP em Maranhão
Parcerias – MAPA.

A Medida Provisória altera a Lei nº 11.000/2019 acrescentando
novas finalidades a Maranhão Parceria, prevê também que os órgãos
da Administração Pública deverão contratar a MAPA.

Também modifica a Lei nº 10.521/2016 para alterar normas do
Fundo Garantidor das Parcerias Público e Privada do Estado do
Maranhão e do seu Conselho Gestor.

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 Formal
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:

“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. [...]
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§ 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)
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, III e V, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização
administrativa e 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).”

Da Constitucionalidade Material
A Medida Provisória no seu art. 7º, cria o fundo Estadual

Imobiliário e o §2º do art. 8º autoriza a integração de todos os bens
imóveis de propriedade do Estado cuja a área de terreno seja igual ou
inferior a 5 mil metros quadrados, porém não relaciona quais os
bens estão sendo integrados e nem seus valores de mercado,
inviabilizando a fiscalização do Poder Legislativo. O referido
parágrafo está dando um cheque em branco ao Poder Executivo.
Sugerimos a exclusão do §2º do art. 8º.

O art. 9º autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão a transferir a gestão dos imóveis do Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria -FEPA para a MAPA, mas também não
discrimina quais os bens e nem os valores dos atuais dos bens,
também inviabilizando a Poder de Fiscalização do Poder
Legislativo.

 Já o art. 10 diz que os recursos oriundos da gestão de bens
poderão ser usados para garantia de operações e projetos de interesse
do Estado, financiamento direto dos projetos geridos. A redação dá
entender que os recursos dos bens dos FEPA poderão ser utilizados
fora de sua finalidade como determina a Lei Federal nº 9.717/98.

A Medida Provisória também altera a redação do art. 8º da Lei
11.000. de 02 de abril e 2019, onde prevê que os órgãos da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta deverão contratar a MAPA. Nota-
se que as alterações desta MP alargam a competência da referida
Sociedade de Economia Mista, indo mais além que mera prestadora
de serviço público, adentrando na atividade econômica, não
podendo ser beneficiada com a dispensa de licitação.

Analisando o Fundo Estadual Imobiliário – FEI, cria-se uma
expectativa preliminar de que o mesmo possa ser um Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, tais fundos seguem um conjunto de
normas estabelecidas pela Lei Federal nº 8.668, de 25 de Junho de
1993 e a Instrução da Comissão de Valores Imobiliários – CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008.

A Lei Federal nº 8.668 , de 25 de Junho de 1993, Dispõe sobre
a constituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento
Imobiliário e dá outras providências, já a Instrução da Comissão de
Valores Imobiliários – CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, Dispõe
sobre a constituição, a administração, o funcionamento, a oferta pública
de distribuição de cotas e a divulgação de informações dos Fundos de
Investimento Imobiliário.

Feita uma leitura dessas duas normas, concluímos que o Fundo
Estadual Imobiliário – FEI, criado pela Medida Provisória 295, de 26
de Junho de 2019, não se enquadra como um Fundo de Investimento
Imobiliário, já que, o Art. 5º da Lei Federal nº 8.668 , de 25 de Junho de
1993, estabelece que:

“...Art. 5º Os Fundos de Investimento Imobiliário serão
geridos por instituição administradora autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser,
exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento
ou com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento,
sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou
sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou
outras entidades legalmente equiparadas...”

O Art. 28, caput, da Instrução Normativa nº472 da CVM
estabelece que:
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“...Art. 28. A administração do fundo compete,
exclusivamente, a bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário,
bancos de investimento, sociedades corretoras ou sociedades
distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito
imobiliário, caixas econômicas e companhias hipotecárias...”

A Medida Provisória 295, de 26 de junho de 2019, em seu § 2º,
Art. 7º, estabelece que:

“...Art. 7º [...]
§ 1º [...]
§ 2º. O FEI será administrado, gerido e representado judicial
e extrajudicialmente, pela Maranhão Parcerias-MAPA, a qual
caberá deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos
do fundo, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e
liquidez...”
§3º [...]...”

Ocorre que a Medida Provisória 295, de 26 de junho de 2019,
em seu Art. 12, estabelece modificações na Lei Estadual 11.000, de 02
de abril de 2019, tais alterações promovem a criação da Maranhão
Parcerias - MAPA, deixando claro em seu Art.2ª:

“...Art. 2º. A Maranhão Parcerias-MAPA é sociedade de
economia mista, constituída sob a forma de sociedade
anônima, vinculada à Secretaria de Estado de Governo-
SEGOV...”

Feita essas ponderações e constatando que o responsável pela
administração do Fundo Estadual Imobiliário – FEI, não se enquadra
no Art. 5º da Lei Federal nº 8.668, de 25 de junho de 1993, muito
menos no Art. 28, caput, da Instrução Normativa nº472 da CVM.
Então, o Fundo Estadual Imobiliário não se caracteriza como um
Fundo de Investimento Imobiliário, já que não segue as normas
legais para se caracterizar com tal e não possui características de
fundo contábil.

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)”

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.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

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 o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, levando em consideração as
observações acima sobre o arts. 7º, 8º, 9º, 10 e alteração da redação do
art. 8º da Lei nº 11.000, de 02 de abril e 2019, no mais acreditamos que
é meritório por estar presente o interesse público, ser conveniente e
oportuno.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluímos pela aprovação da Medida Provisória

nº 295, de 26 de junho de 2019, com a supressão dos arts. 7º, 8º, 9º,
10 e da alteração da redação do art. 8º da Lei nº 11.000. de 02 de
abril e 2019, com a ressalva que não houve a apresentação do impacto
financeiro e orçamentário. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação
na forma do Projeto de Lei de Conversão, com as alterações acima
sugeridas.

É o voto.

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

votam, por maioria (Deputados Rafael Leitoa, Antônio Pereira e Zé
Inácio Lula), pela aprovação da Medida Provisória nº 295/2019, na
forma do texto original, tendo o Senhor Deputado César Pires
acompanhado o voto do Relator (na forma do Projeto de Lei de
Conversão).

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 003/2019

Institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e
o Fundo Estadual Imobiliário - FEI, autoriza o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de
imóveis para a Maranhão Parcerias - MAPA,
d ispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos - EMARHP e altera a Lei nº 10.521, de 19
de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de
abril de 2019.

Art. 1º Esta Lei institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e o Fundo Estadual
Imobiliário - FEI, autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de imóveis
para a Maranhão Parcerias - MAPA, dispõe sobre a Empresa
Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos - EMARHP e altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019.

CAPÍTULO I
DA REGULARIZACÃO FUNDIARIA URBANA

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-MA),
nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 3º O REURB-MA abrange medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social aÌ moradia digna e o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.

Art. 4º A gestão e a execução do REURB-MA serão de
competência da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID, a qual caberá, dentre outras funções necessárias à
execução do programa, as seguintes:

I - selecionar áreas para ser objeto de regularização fundiária,
realizando as tratativas e os levantamentos necessários para execução
do REURB-MA;

II - realizar os procedimentos de regularização fundiária em
imóveis de propriedade da Administração Indireta do Estado, uma vez
celebrado acordo entre as entidades prevendo tal possibilidade;

III - elaborar estudos técnicos, ambientais, urbanísticos e outros
levantamentos que se façam necessários à regularização das áreas que
serão objeto do REURB-MA;

IV - estabelecer os critérios e a classificação, caso a caso, da
modalidade de REURB-MA, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

V - entregar os títulos de direito real individualizados,
preferencialmente em nome da mulher;

VI - normatizar os procedimentos relativos ao planejamento, à
implantação e à execução do REURB-MA;

VII - celebrar parcerias com outros entes da Federação e com
órgãos e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, para
implantação da infraestrutura essencial e para a execução de obras e
serviços do REURB-MA;

Art. 5º Na hipótese de o REURB-MA ser executado em áreas
cujo domínio seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de direito
privado, a indenização cabível ou as formas de compensação pela
utilização da área poderão se processar via procedimento extrajudicial
de autocomposição.

Art. 6º As áreas de conjuntos habitacionais, as áreas adjacentes
e as áreas remanescentes pertencentes à empresa Maranhão Parcerias
- MAPA são consideradas, para os fins do disposto na Lei Federal nº
13.465 de 11 de julho de 2017, núcleos urbanos informais.

§1º Os imóveis nos quais o ocupante deu destinação econômica
diversa de habitação ou que não atenderem aos demais requisitos do
REURB-MA não poderão ser objeto de regularização fundiária, nos
termos previstos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017,
ainda que localizados em conjuntos habitacionais, áreas adjacentes ou
áreas remanescentes, salvo autorização formal da Maranhão Parcerias
- MAPA.

§2º O Estado do Maranhão substituirá a Maranhão Parcerias-
MAPA em todos os direitos e obrigações atinentes aos imóveis
destinados ao REURB-MA, com ressalva dos direitos referentes ao
Fundo de Compensação das Variações Salariais e dos recebíveis de
mutuários dos contratos habitacionais.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP passa a denominar-se
Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 8º. Os dispositivos abaixo especificados da Lei nº 11.000,
de 02 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO I
DA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

Art. 1º A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, doravante
denominada Maranhão Parcerias - MAPA, fica reorganizada
nos termos da presente Lei.

Seção I
Dos Objetivos

Art. 2º A Maranhão Parcerias - MAPA é sociedade de
economia mista, constituída sob a forma de sociedade
anônima, vinculada à Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV.
Art. 3º A Empresa Maranhão Parcerias tem por finalidade:
(...)
II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das
empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a
competência da Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos
imóveis destinados ao Programa Estadual de Regularização
Fundiária Urbana (REURB-MA);
III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à
iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e d os Municípios, em especial, mas não
exclusivamente, nas seguintes áreas:
a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas
de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância,
portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e
terceirizados;
b) administração de bens imóveis, inclusive estradas,
condomínios e estacionamentos rotativos;
c) obras e serviços de engenharia;
d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da
Informação (TI);
e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
(...)
Art. 4º O regime de pessoal da Maranhão Parcerias é o da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 5º O estatuto da Maranhão Parcerias - MAPA disporá
sobre os órgãos de administração e fiscalização da sociedade
anônima e estabelecerá as respectivas competências,
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observada as regras previstas na Lei n.º 13.303, de 30 de
junho de 2016.
Parágrafo único. O Diretor-Presidente da Maranhão
Parcerias - MAPA, para todos os efeitos constitucionais e
legais, terá prerrogativas, tratamento protocolar e
remuneração iguais às dos Secretários de Estado.
(...)
Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, a Maranhão
Parcerias - MAPA poderá:
(...)
Art. 9º A Maranhão Parcerias - MAPA poderá, nos termos
do § 3º, inciso II, e do § 4º do art. 28 da Lei n.º 13.303, de 30
de junho de 2016, formar parcerias e estabelecer outras
formas associativas, societárias ou contratuais, devendo a
escolha do parceiro estar relacionada às características
particulares do parceiro e vinculada a oportunidades de
negócio definidas e específicas.
§ 1º A presente autorização estende-se à participação em
Sociedades de Propósito Específico (SPE), criadas para fins
de execução dos objetos contratuais de Parcerias Público-
Privadas, nos termos da Lei Federal 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, ou para a realização de outros fins
relacionados ao objeto social da MAPA.
§ 2º Para fins de integralização de sua parte do capital
nessas parcerias, a Maranhão Parcerias - MAPA poderá
utilizar os seus ativos patrimoniais que se mostrem
necessários ou úteis à realização do negócio a ser
entabulado, como também quotas-partes ou imóveis do
FEI.” (NR)

Art. 9º. O art. 3º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa
a vigorar acrescido dos incisos IV a XI, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 3º (...)
(...)
IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação
do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas;
V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva
predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos
de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação;
 VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos,
incluídos os de digitalização, ind exação, guarda e
gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista;
VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
projetos de concessões, parcerias público-privadas,
desestatização e outros projetos de interesse público,
fornecendo subsídios técnicos e auxiliando sua
implementação, conforme diretrizes fixadas pelo Conselho
Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas;
VIII - auxiliar o  Poder Executivo na promoção do
desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão
e na mobilização de ativos do Estado;
IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública
de outros entes federativos na formulação e implementação
de projetos de concessões, parcerias público-privadas,
desestatização, parcerias em geral e outros projetos de
interesse público;
X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-
Privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004;
XI - atuar em outras atividades relacionadas com as
finalidades previstas neste artigo.”.

Art. 10. O art. 7º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa
a vigorar acrescido dos incisos I a VII e do parágrafo único, os quais
terão a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
I - celebrar, participar ou intervir nos contratos celebrados
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
Estadual que tenham por objeto:
a) a instituição de parcerias público-privadas e concessões;
b) a instituição dos projetos de desestatização e outros de
interesse público;
c) a elaboração dos estudos técnicos;
II - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações
decorrentes dos contratos de que trata o inciso I deste artigo;
III - adquirir, alienar e dar em garantia, inclusive em
contratos de parcerias público-privadas, ativos, créditos,
títulos e valores mobiliários;
IV - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar
seguros;
V - constituir subsidiárias e participar do capital de outras
empresas controladas por ente público ou privado, de acordo
com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
VI - firmar convênios, acordos de cooperação ou congêneres
com órgãos e entidades da Administração Pública da União,
do Estado e Municípios ou com particulares a fim de que
realizem investimentos prioritários no Estado do Maranhão;
VII - exercer outras atividades necessárias ao cumprimento
de seu objeto social e de suas finalidades sociais, conforme
definido em seu estatuto.
Parágrafo único. A participação em capital de outras
empresas controladas por ente privado, a que se refere o
inciso V deste artigo, ainda que a MAPA e suas subsidiárias
não detenham o controle acionário, dependerá da adoção
de práticas de governança e controle proporcionais à
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio.”

Art. 11. Os dispositivos da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de
outubro de 2016, abaixo especificados passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
II - disciplinar os procedimentos para celebração dos
contratos de parceria;
III - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;
(...)
Art. 6º (...)
(...)
§1º A presidência do CGP será exercida pelo Governador
do Estado ou, em sua ausência, pelo Secretário de Estado
de Governo.
(...)
Art. 7º O CGP deliberará mediante voto da maioria de seus
membros, tendo o Governador do Estado direito ao voto de
qualidade.
§1º Para a deliberação do CGP sobre a contratação de
parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído
com pronunciamento prévio e fundamentado:
I - da Maranhão Parcerias - MAPA, quanto ao mérito do
projeto;
II - da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN, quanto à viabilidade orçamentária e financeira
do projeto, à capacidade de pagamento e limites, à
possibilidade da concessão da garantia e à sua forma, aos
riscos para o Tesouro Estadual, à compatibilidade com o
Orçamento Plurianual de Investimento, com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual,
bem como quanto à observância do limite de que trata o art.
20 desta Lei.
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§2º A Procuradoria Geral do Estado deverá se manifestar
quanto à legalidade dos atos administrativos praticados no
processo de contratação de parceria público-privada antes
da publicação do edital de licitação.
Art. 8º Fica criado o Fundo Garantidor das Parcerias
Público-Privadas do Estado do Maranhão - FGP, com a
finalidade de prestar garantia de pagamento de obrigações
pecuniárias assumidas pelo Estado, em virtude das parcerias
de que trata esta Lei e de outros projetos considerados
estratégicos pela Administração Pública, dos quais estão
autorizados a participar o Estado, suas autarquias, suas
fundações e suas empresas estatais, dependentes ou não.
§1º O FGP será sujeito de direitos e obrigações, com
personalidade de direito privado e patrimônio próprio, e
será constituído pelo aporte de bens e direitos realizado
pelos cotistas, pela integralização de cotas e pelos
rendimentos obtidos com sua administração.
§2º O FGP responderá por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os
cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela
integralização das cotas que subscrevem.
Art. 9º A integralização das cotas do FGP poderá ser
realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens
imóveis, bens móveis, inclusive ações de sociedade de
economia mista estadual excedentes ao necessário para a
manutenção de seu controle pelo Estado, ou outros direitos
com valor patrimonial.
§ 1º (...)
§2º A integralização com bens a que se refere o caput deste
artigo será feita independentemente de licitação, mediante
prévia avaliação e autorização específica do Governador
do Estado do Maranhão, ressalvado o disposto no §3º deste
artigo.
(...)
Art. 10. O FGP será administrado, gerido e representado
judicial e extrajudicialmente pela Maranhão Parcerias-
MAPA, a qual terá poderes para administrar os recursos
financeiros em conta vinculada mantida em instituição oficial
depositária das contas do Tesouro Estadual, ou para
promover a gestão e a negociação dos bens destinados ao
Fundo, segundo condições previamente definidas em
regulamento, aplicando tais recursos no pagamento de
obrigações contratadas ou garantidas diretamente ao
beneficiário da garantia ou em favor de quem financiar o
projeto de parceria, devendo zelar pela manutenção da
rentabilidade e liquidez dos recursos do fundo.
(...)
Art. 12. O Estatuto e o regulamento do FGP disporão sobre
a política de concessão de garantias, inclusive no que se
refere à relação entre ativos e passivos do Fundo.
Parágrafo único. A garantia será prestada na forma
aprovada pela assembleia dos cotistas, nas seguintes
modalidades:
(...)
II - penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do
patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa
empenhada antes da execução da garantia;
(...)
Art. 15. A dissolução do FGP, deliberada pela assembleia
dos cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da
totalidade dos débitos garantidos ou da liberação das
garantias pelos credores.
(...)”. (NR)

Art. 12. O art. 5º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso IV, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos de
parceria.”

Art. 13. O art. 6º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso VII, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 6º (...)
(...)
VII - o Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias-MAPA.”

Art. 14. O art. 9º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 3º e do § 4º, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 9º (...)
(...)
§3º O aporte de bens imóveis ao FGP pela Administração
Pública Direta e Indireta está condicionado à prévia
autorização legislativa e, no caso de bens imóveis de uso
especial ou de uso comum, à desafetação.
§4º A captação do FGP, quando realizada por meio de
recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária
específica para esta finalidade ou por meio de ações existentes
no orçamento dos cotistas do Fundo.”

Art. 15. O art. 10 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 1º e do § 2º, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 10. (...)
(...)
§1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados
em Assembleia Geral dos cotistas.
§2º A representação do Estado do Maranhão na Assembleia
dos cotistas dar-se-á pelo Procurador Geral do Estado.”

Art. 16.  O texto da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do art. 12-A e dos arts. 14-A a 14-
I, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 12-A. O FGP poderá prestar garantia mediante
contratação de instrumentos disponíveis em mercado,
inclusive para complementação das modalidades previstas
no artigo anterior.
(...)
Art. 14-A O parceiro privado poderá acionar o FGP nos
casos de:
I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito
e não pago pelo parceiro público após 20 (vinte) dias,
contados da data de vencimento; e
II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo
parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias, contados
da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição
expressa por ato motivado.
Art. 14-B A quitação de débito pelo FGP importará sua
subrogação nos direitos do parceiro privado.
Art. 14-C Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do
Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação
para satisfazer as obrigações garantidas.
Art. 14-D O FGP poderá usar parcela da cota do Estado
para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas
autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas
estatais dependentes.
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Art. 14-E O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não
pagas pelo parceiro público e está proibido de pagar faturas
rejeitadas expressamente por ato motivado.
Art. 14-F O parceiro público deverá informar o FGP sobre
qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no
prazo de 40 (quarenta) dias, contados da data de vencimento.
Art. 14-G A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura
por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta)
dias contado da data de vencimento implicará aceitação
tácita.
Art. 14-H O agente público que contribuir por ação ou
omissão para a aceitação tácita de que trata o art. 14-G ou
que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado
pelos danos que causar, em conformidade com a legislação
civil, administrativa e penal em vigor.
Art. 14-I. O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas,
assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o
resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao
patrimônio ainda não utilizado para a concessão de
garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação
patrimonial do Fundo.”.

Art. 17. O art. 15 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a
seguinte redação:

“Art. 15 (...)
(...)
Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será
rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial
à data da dissolução.”

Art. 18. O art. 16 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 3º, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 16. (...)
(...)
§ 3º A gestão do patrimônio de afetação será de
responsabilidade da Maranhão Parcerias - MAPA.”

Art. 19. Fica a Maranhão Parcerias - MAPA autorizada a alienar
ou terceirizar a administração dos direitos referentes ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS e dos recebíveis de
mutuários dos contratos habitacionais.

Art. 20. É facultada a adoção do mecanismo de vinculação de
receita de recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) como modalidade de garantia contratual, até o teto global
de 5% (cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos desse Fundo
transferidos ao Estado do Maranhão, em valores a ser estipulados em
Decreto, para cada projeto a ser garantido.

§1º A garantia contratual dada por meio da vinculação de receita
de recursos do FPE está limitada ao valor médio gasto pelo Estado,
nos últimos 12 (doze) meses, nas despesas indicadas para substituição.

§2º A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN providenciará a imediata transferência, à Maranhão Parceria
- MAPA, do montante destinado à garantia dos contratos.

§ 3º A MAPA deverá manter os recursos em conta corrente a
ser aberta para o fim específico de adimplir as obrigações contratuais
contraídas, sob pena de responsabilização dos seus administradores,
nos termos da lei, e poderá autorizar o agente financeiro a transferir os
recursos diretamente à conta do concessionário, conforme disposto
nos contratos de parceria.

§4º O pagamento das obrigações contraídas, pelo Estado do
Maranhão ou pelas entidades da administração indireta estadual, em
contratos de parceria, obedecerá o procedimento constante dos
respectivos instrumentos contratuais.

§5º Adimplidas as contraprestações assumidas, pelo Estado
do Maranhão e pelas entidades da Administração Pública Indireta
estadual, em contratos de parceria, a MAPA autorizará o agente
financeiro a transferir o saldo remanescente do FPE ao Tesouro do
Estado do Maranhão.

Art. 21. Ficam revogados os incisos I a IV e os §§ 1º a 4º do art.
5º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, bem como os incisos I a XII
do art. 9º, o caput e os §§ 1º e 2º do art. 11, o inciso VII do art. 12 e o
art. 17, caput e incisos, da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, bem como todas as demais disposições em sentido contrário.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 630/2019

RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 433/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que visa estabelecer diretrizes para o Incentivo à
contratação de jovens tutelados para o mercado de trabalho no
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Estado deverá
proporcionar incentivos fiscais para estimular a abertura de novos
postos de trabalho às empresas que efetivarem as contratações, dentro
dos aspectos previstos nesta lei, observando sempre as peculiaridades
de trabalho das localidades.

Estabelece ainda o Projeto, que a Secretaria de Estado da Saúde
poderá utilizar as informações para planejar as ações sanitárias,
promover campanhas de conscientização, informar sobre as próximas
vacinas e realizar as aquisições de vacinas e sua administração de forma
adequada.

A Constituição Estadual, dispõe em seu art. 43, inciso V, que
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual.

Em que pese conste na ementa e no art. 1º do projeto que
o objetivo é criar diretrizes , a proposição estabelece atribuições
ao Executivo no art. 2º e 4º do projeto de lei sob exame.

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

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

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

do Projeto de Lei nº 433/2019, na forma do substitutivo, em anexo a
este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 433/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
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Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 433 / 2019

Estabelece diretrizes para o Incentivo à contratação
de jovens tutelados para o mercado de trabalho
no Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para o incentivo de
contratação de jovens tutelados, oriundos de internatos, orfanatos e
abrigos, no mercado de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata a presente
Lei o Poder Público Estadual poderá celebrar convênios e /ou
instrumentos de parcerias com pessoas jurídicas de direito público e
privado.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 631/2019

RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 432/2019, de
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Determina que pessoas
feridas em acidentes de trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência – SAMU, para hospitais
conveniados aos seus planos de saúde no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o encaminhamento
será realizado quando a vítima ou seu acompanhante manifestar a
existência de plano de saúde conveniado e a identificação imediata de
hospital particular mais próximo que ofereça atendimento de
emergência, ao qual o acidentado tenha direito.

Registra a justificativa que a proposição de Lei tem por objetivo
garantir que pessoas acidentadas atendidas pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência – SAMU, possam fazer a escolha
de serem encaminhadas para hospitais particulares que sejam
contemplados por seus planos de saúde, desde que não prejudique os
primeiros atendimentos e procedimentos necessários para manutenção
da vida dos envolvidos.

Convém relatar, que alguns Estados da Federação, já tem editado
Leis no mesmo sentido, a exemplo dos Estados: Santa Catarina, Rio de
Janeiro e o Estado de Tocantins.

A Constituição Estadual, dispõe em seu art. 43, inciso V, que
“são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual.

Desta forma, em que pese a importância da matéria tratada
pela proposição em análise, a iniciativa deve partir do Governador do
Estado, por criar atribuições a órgãos sob sua gestão.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei
original, foi apresentada, dentro do prazo legal, uma Emenda
Modificativa (Emenda nº 001/2019), subscrita pelo Senhor Senhor
Deputado Fernando Pessoa, com o intuito de sanar os vícios de
inconstitucionalidade acima apontados.

Procedendo a análise da matéria, fica demonstrado que a Emenda
Modificativa, acima apresentada, promoveu os ajustes necessários à
sua efetiva aplicabilidade.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

432/2019, com a Emenda Modificativa, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 432/2019, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 643/2019

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 481/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores do Jatobá dos Noletos e Região, com sede e foro no
Município de São João dos Patos, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração por tempo indeterminado, e tem como objetivos:
assistir, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos
favorecidas, agricultores, trabalhadores rurais, pescadores, bordadeiras,
e por fim todos os moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 481/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 644/2019

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 482/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região, com sede e
foro no Município de São João dos Patos, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração por tempo indeterminado, e tem como objetivos:
assistir, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos
favorecidas, agricultores, trabalhadores rurais, pescadores, bordadeiras,
e por fim todos os moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 482/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 645/2019

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 485/2019, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que “Considera de Utilidade Pública a Associação
Interdenominacional Recantos dos Idosos Laryssa Pereira

Cutrim, com sede e foro no Município de Açailândia, no Estado do
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade não-governamental, sem fins lucrativos,
de duração por tempo indeterminado, e tem por finalidade a assistência
aos idosos e deficientes físicos.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 485/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 646/2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 030/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Adelmo Soares, manifestando extensa admiração ao
trabalho realizado pelo Secretário de Estado de Turismo, Antônio José
Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como Catulé Júnior,
por iniciar o Projeto Ceprama Itinerante, que culminou num evento
realizado na noite dessa sexta feira 20 de setembro em Caxias, com a
finalidade de promover o intercâmbio da produção de artesanato regional
e a geração de trabalho e renda. Além do mais, incentivar a valorização
e o desenvolvimento do artesanato, dando visibilidade e oportunidade
de geração de renda aos artesãos maranhenses que vai percorrer o
Maranhão e Caxias foi a primeira cidade a dar espaço a esses
profissionais.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 030/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 030/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 647/2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 031/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
admiração pelo escritor, o Senhor Ebnilson Costa Carvalho, pelo
empenho no lançamento do seu primeiro livro “O segredo da menina
do casaco vermelho”, que trata-se de um romance policial.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 031/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 031/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 650/2019

RELATÓRIO:
Trata-se na análise de legalidade e juridicidade do Projeto de

Lei nº 384/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
“Dispensa a necessidade de carimbos em prescrições, relatórios e
atestados médicos para aquisição de medicamentos nos Estado do
Maranhão e dá outras providências”.

Registra a justificativa da propositura de lei, que a medida
visa diminuir a burocracia para o acesso aos tratamentos de saúde e
facilitar a vida dos cidadãos. A desburocratização do acesso à saúde
está entre as melhores práticas de gestão desenvolvidas pelos Estados.
Especificamente sobre a dispensa de carimbos nos receituários para
aquisição de reméd ios, há normativas que autorizam esse
procedimento, como a Portaria nº 344/ 1998 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, que afirma que, quando os dados
estiverem devidamente impressos ou escritos no receituário, o
profissional prescritor poderá apenas assiná-lo. Assim, não existe
qualquer desconformidade entre a proposição estadual e as diretrizes
estabelecidas pelas agências federais competentes. O que se pretende
é evitar que meros transtornos burocráticos inviabilizem o acesso à
medicamentos simples, tomando o cuidado de manter a necessidade
do carimbo para substâncias classificadas pela ANVISA como
entorpecentes e psicotrópicas, pois os estabelecimentos devem,
naturalmente, ter um maior controle sobre a dispensação de remédios
dessa natureza.

No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes
federados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização
política há necessidade de delimitação das competências materiais e
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências,
previstas nos arts.18 a 32 da Constituição Federal.

Assim, como base na repartição vertical das competências, a
matéria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas
inerentes a proteção e defesa da saúde que se enquadra na
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e Distrito
Federal conforme o art. 24, XII da CF/88, senão vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XII- previdência social, proteção e defesa da saúde”;

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior
respaldo às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo,
pois a competência legislativa concorrente é aquela em que mais de
uma pessoa política de direito público exerce o poder de legislar sobre
certa matéria, caso em espécie.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o
assunto, a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei
original, o autor da propositura apresentou, dentro do prazo legal,
uma Emenda Substitutiva, já devidamente publicada no Diário Oficial
desta Casa Legislativa, ao Projeto de Lei sob exame, com o intuito de
sanar algumas impropriedades constatadas.

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

Lei nº 384/2019, acolhendo a Emenda Substitutiva apresentada
pelo o autor da Proposição de Lei, o Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 384/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 654 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 447/2019, de
autoria do Senhor Deputado Zé Gentil, que propõe a obrigatoriedade
dos Hospitais Públicos e Privados, fornecerem aos pacientes e seus
familiares, cópias dos prontuários médicos, dos documentos assinados
por estes, bem como as despesas que foram geradas no atendimento
hospitalar.

Nos termos do presente Projeto de Lei, em seu art. 1º, por sua
vez, expõe  que os hospitais públicos e privados que estejam em
funcionamento no Estado do Maranhão ficam obrigados a fornecer,
sem ônus ao paciente e aos seus familiares, quando solicitado
formalmente por escrito: cópia do prontuário médico, ficha clínica ou
similar referente à permanência do paciente no nosocômio; cópia dos
documentos assinados pelo próprio paciente ou por seu responsável
legal;  comprovante de todas as despesas, as quais deverão ser
detalhadas.

A Constituição Federal preceitua logo ao início de seu texto
que constitui fundamento da República a cidadania (art. 1º, II, CF/88).
No tocante à repartição de competências, assegurou-se a todos os
entes da federação a competência para legislar sobre a defesa da saúde
e sobre qualquer dano a consumidor (arts. 24, VIII e XII, CF/88).

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização
do direito privado tem consequências importantes na proteção do
consumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e
proibição do retrocesso) e o limite de um direito privado construído
sob seu sistema de valores e incluindo a defesa do consumidor como
princípio geral.

Desta forma, as propostas do Projeto de Lei em análise se
apresentam constitucionais, inclusive no tocante à iniciativa parlamentar,
visto que não esbarra em nenhuma hipótese de iniciativa privativa do
Poder Executivo prevista pela Constituição Estadual no art. 43, de seu
texto.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

447/2019, pela sua constitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 447/2019, de acordo com
o voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 655 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 446/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que visa instituir a
Política Estadual de Incentivo e Fomento às Feiras Livres de Produtos
Orgânicos no Estado do Maranhão.

No texto apresenta-se o que se entende por sistema orgânico
de produção agropecuária, agroecologia, feira livre de produtos
orgânicos, agricultor familiar, produtor rural orgânico, feirante,
certificado de conformidade orgânica, selo do sistema brasileiro de
avaliação da conformidade orgânica, venda direta e organização de
controle social (OCS).

Em seguida, foram apresentados os objetivos e os instrumentos
a mencionada Política, deixando autorização para a Administração
Pública Estadual celebrar convênios com os Municípios e com
instituições privadas, bem como determinando que regulamento do
Poder Executivo indicará as instâncias e os processos de controle social
para acompanhamento e fiscalização da Política Estadual.

Por fim, disciplinou que a fiscalização das feiras livres será
efetuada pelas autoridades competentes, notadamente nas áreas de
vigilância sanitária e defesa do consumidor, afixando-se nas barracas,
de forma clara e visível ao consumidor, os contatos com os órgãos
responsáveis pela fiscalização.

O tema em comento de realização de feiras livres no Estado do
Maranhão é de competência legislativa dos Municípios, devendo partir
do chefe do Poder Executivo municipal, visto que é matéria afeta a uso
e ocupação de bem público:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;

A Suprema Corte Brasileira, ao analisar legislação que
disciplinava instalação de torres de telefonia celular, que tem o
mesmo sentido almejado pela proposição em análise de instalação
das feiras livres nos municípios do Estado, confirmou o
entendimento supracitado:

Instalação de torres de telefonia celular. Competência
legislativa municipal para disciplinar o uso e a ocupação
do solo urbano. [RE 632.006 AgR, rel. min. Cármen Lúcia,
j. 18-11-2014, 2ª T, DJE de 1º-12-2014.]

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local,
cuja a competência legislativa é do Município por força do disposto
no art. 30, inciso VIII, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes
públicos pela Constituição Federal.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes
assegura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito
à organização autônoma dos Municípios, também assegurada
constitucionalmente.
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Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise

é, segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade,
visto que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

446/2019, pela sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 446/2019, de acordo com o
voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 659/2019

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

legalidade do Projeto de Lei nº 351/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que Proíbe as Instituições Financeiras, no âmbito
do Estado do Maranhão, ofertar e celebrar contrato de empréstimo
financeiro com aposentados e pensionistas através de contato
telefônico.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a proposição
em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela rejeição
do presente Projeto de Lei, não adotando, portanto, o voto do então
Relator da matéria, o Senhor Deputado Fernando Pessoa. Dando
prosseguimento à tramitação da proposição, compete-nos agora,
elaborar o parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do Regimento
Interno.

Inicialmente, sob o ponto de vista estritamente formal, a
Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União,
Estado e Distrito Federal legislar sobre consumo e responsabilidade
por dano ao consumidor (art. 24, V e VIII, da CF/88), reservando à
União a competência legislativa para dispor sobre normas gerais e aos
demais entes federados a competência legislativa suplementar para
editar normas específicas (art. 24, §§1º e 2º).

A presente proposta legislativa tem por objeto proibir, no
Estado do Maranhão, as instituições financeiras, seus representantes
ou prepostos de ofertar ou celebrar com aposentados e pensionistas,
por meio de comunicação telefônica, todo e qualquer tipo de contrato,
serviços ou produtos, restando evidente que se trata de norma de
caráter geral, eis que não se fundamenta em nenhuma particularidade
local do Estado, sendo certo que a matéria veiculada merece disciplina
uniforme em todo o território nacional, porquanto afeta indistintamente
a todos entes políticos da Federação, incidindo, pois, a competência
da União para fixar as normas gerais pertinentes (art. 24, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal).

Registra-se que a União, no âmbito de sua competência, editou
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa ao
Consumidor) estabelecendo regras gerais acerca da proteção e defesa
aos direitos do consumidor.

Assim, por mais ampla que seja a competência legislativa
concorrente em matéria de defesa ao consumidor, a Carta Magna não
autoriza os Estados a editarem normas acerca das relações contratuais
que restrinjam as relações jurídicas entre particulares, uma vez que
essa atribuição está inserida na competência privativa da União para
legislar sobre Direito Civil e Comercial (art. 22, I, da CF/88).

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Sob o ângulo material, a proposta legislativa, ao proibir as
instituições financeiras, seus representantes ou prepostos de ofertar
ou celebrar com aposentados e pensionistas, por meio de comunicação
telefônica, todo e qualquer tipo de contrato, serviços ou produtos,
afronta o direito de propriedade, previsto no art. 5º, XXII, da Carta
Magna, e os princípios da livre iniciativa e livre exercício de qualquer
atividade econômica, garantido pelo art. 170, parágrafo único, da
Constituição Federal.

 Ademais, não obstante a intenção do Projeto de Lei seja a
proteção dos consumidores aposentados e pensionistas, a proposta
acaba por ser discriminatória ao considerar indistintamente que tais
pessoas não possuem discernimento para avaliar a real necessidade e
consequências de seus atos, afrontando o princípio da igualdade (art.
5º, caput, CF/88), bem como o direito básico do consumidor de igualdade
nas contratações (art. 6º, II, Lei nº 8.078/1990), senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;

Por fim, a proposição de Lei em tela, deve ser rejeitada, por
contrariar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acima
mencionados, conforme já decidido pela maioria dos Membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

351/2019, com base nos fundamentos supramencionados.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 351/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

22 de outubro de 2019.

Presidente em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 663 / 2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da Emenda nº 001/2019, ao Projeto de

Lei nº 398/2019, apresentada em Plenário, pelo Senhor Deputado
Fernando Pessoa, subscrito por mais de um terço dos membros desta
Casa Legislativa, que Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
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que dispõe sobre a Organização Administrativa do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou o Projeto de Lei
em epígrafe anteriormente e concluiu, por unanimidade, pela aprovação
da propositura.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a Emenda
seja acolhida, visto que propõe a exclusão do cargo Gerente de Tecnologia
da Informação do rol dos cargos que deverão ser ocupados
exclusivamente por Auditor Estadual de Controle Externo, o que
opinamos pela sua aprovação.   EMENDA APROVADA

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº

001/2019, proposta ao Projeto de Lei  nº 398/2019, nos termos acima
expostos.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Emenda nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 398/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 665/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 372/2019, de autoria do Poder Executivo,
que  Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras
providências.

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

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

Lei Ordinária nº 372/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 372 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 22  de  outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

PROJETO DE LEI Nº 372 /2019

Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão), e dá outras providências.

Art. 1º  Fica acrescido o § 6º ao art. 123 da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão), que terá a seguinte redação:

“Art. 123. (...)
(...)
“§ 6º O servidor em tratamento de saúde, que figurar como
acusado em processos administrativos disciplinares será
avaliado pela Junta Médica Oficial do Estado que expedirá
laudo avaliando expressamente a capacidade de
acompanhamento dos atos processuais, mesmo que
eventualmente em tratamento médico. No caso de a Junta
Médica afirmar a capacidade do acusado, o processo
administrativo disciplinar seguirá a sua tramitação.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 666  / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 369/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Disciplina procedimentos a serem adotados, pelos profissionais
de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do
Maranhão, para a prescrição de medicamentos e solicitação de exames,
procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados pela
Secretaria de Estado da Saúde - SES.

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

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

Lei Ordinária nº 369/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 369 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 22  de  outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
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Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

PROJETO DE LEI N° 369/2019

Disciplina procedimentos a serem adotados, pelos
profissionais de saúde vinculados ao Sistema
Único de Saúde - SUS no Estado do Maranhão,
para a prescrição de medicamentos e solicitação
de exames, procedimentos de saúde e internações
compulsórias prestados pela Secretaria de Estado
da Saúde - SES.

Art. 1º Os profissionais de saúde vinculados à Secretaria
de Estado da Saúde - SES, aos seus serviços credenciados ou
conveniados devem prescrever medicamentos ou fórmulas
nutricionais, solicitar exames e procedimentos de saúde nos
termos das políticas públicas, das listas padronizadas e dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT
estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Parágrafo único. Para a prescrição de medicamentos ou
fórmulas nutricionais, os profissionais deverão ainda:

I - adotar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira
- DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI,
constando o nome do princípio ativo e, quando pertinente, o nome de
referência da substância, na forma do art. 3º da Lei 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999;

II - emitir receita em vernáculo, por extenso e de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, na
forma do art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973;

Art. 2º Sendo necessária a prescrição de medicamentos ou
fórmulas nutricionais e/ou a solicitação de exames ou procedimentos
de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas
padronizadas e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas -
PCDT do SUS, o profissional da saúde deverá apresentar justificativa
técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência
da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso
concreto.

§ 1º A justificativa técnica de que trata o caput deste artigo será
apresentada por meio do formulário constante do Anexo Único desta
Lei, que deverá ser encaminhado ao diretor da unidade de saúde a qual
o prescritor esteja vinculado que, por sua vez, remeterá à Farmácia de
Medicamentos Especializados - FEME.

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:
I - quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou

tratamentos previstos nos regulamentos e protocolos do SUS em relação
ao paciente, como refratariedade, intolerância, interações
medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos
fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

III - quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional
prescrito;

IV - apresentação de estudos científicos eticamente isentos e
comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho
editorial;

V - informação sobre existência de prova de segurança, eficácia,
efetividade e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios
propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre a eventual hipótese de o fármaco
prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para
situação diversa da descrita nos protocolos.

§ 3º A justificativa técnica não eximirá o servidor público da
obrigação de informar a respeito:

I - do potencial dos serviços públicos de saúde; e,
II - da referência expressa do tratamento disponível no SUS

para a patologia diagnosticada.

Art. 3º Na elaboração de laudos com recomendação de internação
compulsória, o profissional deverá indicar nome completo, idade, sexo
e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já
realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível o paciente deve ser
acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, antes de ser adotada a internação.

Art. 4º O descumprimento dos deveres fixados nesta Lei,
pelos agentes públicos responsáveis por sua execução, implicará
responsabilidade funcional, na forma da legislação em vigor, bem
como poderá resultar em responsabilização do profissional acerca
dos gastos públicos realizados em desacordo com as normas
estabelecidas neste instrumento, assim como poderá ensejar o
descredenciamento de serviços.

Art. 5º O Pode Executivo poderá editar normas necessárias
ao cumprimento da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO
FORMULÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS
NÃO PADRONIZADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FORMULÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS NÃO
PADRONIZADAS NO SUS
1. Sobre o profissional
1.1 Nome do(a) profissional:
1.2 Número do registro no Conselho:
1.3 CNS:
1.4 Especialidade (se tiver):
2. Sobre o paciente
2.1 Nome do(a) paciente:
2.2 Data de Nascimento:
2.3 CPF:
2.4 Sexo: ( ) F ( ) M
2.5 Endereço completo (com CEP):
3. Sobre a forma de atendimento
3.1 Trata-se de paciente atendido pela Saúde Pública ( ) ou Saúde
Suplementar ( )
3.2 Qual a operadora:
3.3 Houve tentativa de obter acesso ao produto ou serviço no plano de
saúde?
Houve Tentativa? ______. Escrita ou Verbal? ______________. Em
que data? ___/____/______
3.4 Houve tentativa de obter o produto ou serviço no SUS?
3.5 Em que Unidade/Município/Estado? Houve Tentativa? ______.
Escrita ou Verbal? ______________. Em que data? ___/____/______
4. De acordo com a tabela abaixo, os códigos correspondentes às
doenças que acometem o paciente são:
Enfermidade
Código (CID)
5. Medicamento, produtos ou procedimento necessários para a
finalidade diagnóstica de acordo com o quadro abaixo:
Tratamento Contínuo ( ) temporário ( ) pelo prazo de
______________________
Produtos
Posologia e via de administração
6. Trata-se de produto aprovado pela ANVISA? Sim ( ) Não ( )
6.1 Caso não aprovado pela ANVISA, o produto é aprovado por órgão
de controle estrangeiro? Sim ( ) Não ( ) De qual país?
______________________.
6.2 Caso não aprovado pela ANVISA, há estudos de evidência científica
(eficácia, eficiência, efetividade e segurança) do produto?
_______________. Qual a evidência científica?
7. Trata-se de prescrição off label? Sim ( ) Não ( )
Caso positivo, justificar a prescrição off label:
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8. Antes de serem prescritos os produtos ou procedimentos acima
listados o paciente utilizou os fármacos protocolizados sem
resposta adequada?
Sim ( ) Não ( ) Caso positivo, especificar quais medidas terapêuticas
foram adotadas antes desta prescrição:
9. Não foram prescritas outras medidas alternativas, em razão
dos seguintes motivos:
10. Os produtos/procedimentos conforme finalidade diagnóstica
prescrita constam dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas do SUS? Sim ( ) Não ( )
11. Existe outro produto/procedimento com o mesmo princípio
ativo ou capacidade terapêutica similar oferecido pelo SUS? Sim
( ) Não ( ) Em caso positivo, quais?
12. Há justificativa para a prescrição do produto/procedimento
específico diferenciado em razão da condição peculiar do
paciente?
13. Há produtos ou medicamentos com o mesmo princípio ativo
no mercado? Sim ( ) Não ( )
Em caso positivo, quais?
14. Qual o motivo para prescrever produto/serviço diferente
daqueles oferecidos pelo SUS?
15. O produto/procedimento é imprescindível para o(a) paciente?
Sim ( ) Não ( )
É urgente? Sim ( ) Não ( )
16. A ausência do medicamento, insumo ou procedimento acima
poderá ocasionar a(s) seguinte(s) consequência(s):
( ) Risco de morte
( ) Perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas
( ) Grave comprometimento do bem-estar
( ) Outras. Especificar qual(is): ______________________
17. A utilização dos produtos e serviços eliminará o perigo das
consequências/sequelas?
Sim ( ) Não ( ) Justificar:
18. Especificar o quadro clínico e as peculiaridades do paciente e
demais considerações:
19. Os produtos/procedimentos constam no rol de procedimentos
em saúde mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS)? Sim ( ) Não ( )
Outras informações ou especificações:
20. ( ) Declaro, por fim, que não possuo qualquer interesse na
prescrição do medicamento ou procedimento que não a saúde
do(a) paciente, bem como não mantenho qualquer vínculo com a
indústria farmacêutica, de órteses, próteses, materiais especiais,
distribuidores e com pesquisa clínica relacionada a esta
prescrição.

Assinatura e carimbo do profissional:

Data ___/____/______

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 667  / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 368/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA
e dá outras providências.

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

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

Lei Ordinária nº 368/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 368 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 22  de  outubro de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

PROJETO DE LEI N° 368/2019

Dispõe sobre a criação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA e dá
outras providências.

Art. 1º Fica instituído o Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA,
o qual terá por objetivo promover a equivalência do Serviço de Inspeção
Municipal - SIM com o Serviço de Inspeção Estadual - SIE por meio
da padronização dos procedimentos de inspeção e fiscalização, visando
a garantia da inocuidade, integridade e a qualidade do produto final,
assim como o compartilhamento de responsabilidades no que tange à
saúde pública.

Parágrafo único. A equivalência de que trata o caput deste
artigo abrangerá os produtos e sub-produtos de origem animal e
vegetal produzidos em estabelecimento agroindustrial familiar,
agroindustrial de pequeno porte ou agroindustrial artesanal.

Art. 2º Os municípios poderão aderir ao SUSAF/MA
individualmente ou por meio de consórcio, instituído na forma da Lei
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, de seus respectivos serviços
de inspeção municipais e fiscalização sanitária, os quais poderão ser
vinculados ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (SISBI/POA), integrante do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária - SUASA.

§1º A adesão dos entes municipais ao SUSAF/MA permitirá
que os estabelecimentos por ele indicados, dentre os seus registrados,
realizem trânsito e comércio intermunicipal de produtos de origem
animal no Estado do Maranhão.

§ 2º Também poderão realizar comércio intermunicipal no
âmbito do território do Estado do Maranhão, nos moldes desta Lei, os
abatedouros frigoríficos públicos municipais, independente da
quantidade de animais abatidos, desde que o município obtenha a adesão
ao SUSAF/MA e atenda a legislação sanitária vigente.

Art. 3º O SUSAF/MA terá como finalidades:
I - realizar a integração sistêmica, horizontal e descentralizada

dos serviços de inspeção municipais;
II - traçar as diretrizes básicas da Sanidade Agroindustrial

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte;
III - produzir e editar recomendações e instruções, por meio de

documentos técnicos específicos;
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IV - realizar e estimular parcerias com órgãos públicos e

privados, com instituições de pesquisa e educacionais, de capacitação,
assistência técnica e extensão;

V - fazer a interlocução e o monitoramento dos serviços de
inspeção municipais do Estado do Maranhão;

VI - credenciar o serviço de inspeção municipal e conceder
autorização de liberação do comércio intermunicipal, bem como
descredenciá-lo, quando deixar de atender aos critérios definidos pelo
SUSAF/MA;

VII - organizar e manter informações cadastrais das
agroindústrias familiares de pequeno porte existentes no Estado;

VIII - conceder autorização de uso e realizar a gestão do selo
de qualidade.

Art. 4º Considera-se para os efeitos desta Lei:
I - estabelecimento agroindustrial familiar: empreendimento

de propriedade sob a gestão individual ou coletiva de agricultores
familiares, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006, e da Lei Estadual 10.086 de 20 de maio de 2014, com
área útil construída não superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), que, por motivação de natureza econômico e social, visam
agregar valor aos produtos que não conseguem comercializar “in natura”,
e dispõem de instalações mínimas conforme critérios definidos em
regulamento;

II  - estabelecimento agroindustrial de pequeno porte:
empreendimento não dirigido por agricultores familiares, mas
considerados equivalentes, com área útil construída não superior a
250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);

III - estabelecimento agroindustrial artesanal: empreendimentos
agroindustriais que trabalham o produto até sua finalização,
basicamente com a matéria prima produzida em seus estabelecimentos
ou mediante contrato de parceria, utilizando-se predominantemente
do trabalho manual, respeitando as características tradicionais, culturais
ou regionais do produto, com área útil construída não superior a 250
m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).

IV - Serviço de Inspeção Municipal – SIM é o serviço criado
por legislação específica, que visa dotar o município, individualmente
ou por meio de consórcio regional, de serviço público de inspeção e
fiscalização industrial e sanitário de produtos de origem animal
comestíveis.

V - estabelecimento de produtos de origem animal: qualquer
instalação ou local nos quais sejam abatidos animais de açougue, bem
como sejam recebidos, manipulados, elaborados, transformados,
preparados, conservados, armazenados, embalados e rotulados, com
finalidade industrial ou comercial, a carne, o leite, o pescado, o mel e a
cera de abelha, o ovo e seus respectivos derivados.

VI - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente
por Municípios, na forma da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de
2005, para estabelecer relações de cooperação federativa nas áreas da
inspeção e da fiscalização de produtos de origem animal, inclusive a
realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos, em área de atuação correspondente à soma do território
dos seus integrantes;

VII - representante de consórcio público: representante legal
do Consórcio Público, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de
abril de 2005;

VIII - Serviço de Inspeção Coordenador: Serviço de Inspeção
Estadual integrante da Coordenadoria de Inspeção de Produtos de
Origem Animal - CIPA da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão - AGED;

IX - equivalência: capacidade de diferentes serviços de inspeção
de atingirem o mesmo nível de proteção sanitária definido pelo Serviço
de Inspeção Coordenador.

X - Abatedouro Frigorífico Público Municipal: é o
estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne,
destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem,

à armazenagem, à expedição dos produtos oriundos do abate e dotados
de instalações de frio, sob a responsabilidade e administração exclusiva
do município.

Art. 5º Caberá a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão - AGED/MA, por meio da Coordenadoria de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - CIPA:

I - coordenar o SUSAF/MA.
II - analisar os pedidos de adesão das gestões municipais e/ou

dos consórcios municipais ao SUSAF/MA.
III - estabelecer os trâmites procedimentais de regulamentação

e fiscalização dos produtos da agroindústria familiar, de pequeno porte
e artesanal, de origem animal, que praticarem o comércio intermunicipal
no âmbito do Estado do Maranhão.

IV - realizar auditorias e avaliações técnicas periódicas para
aperfeiçoamento do SUSAF/MA, bem como organizar, estruturar e
sistematizar adequadamente as ações de inspeção e fiscalização no
Estado.

V - criar um Cadastro Geral de Adesão ou Desabilitação dos
serviços de inspeção dos municípios ou dos consórcios públicos que
tiverem sua equivalência reconhecida para adesão ao SUSAF/MA após
a publicação no Diário Oficial do Maranhão;

VI - manter atualizado o Cadastro Geral de que trata o inciso
anterior.

Art. 6º Para aderir ao SUSAF/MA, os municípios devem
possuir Serviço de Inspeção Municipal, legalmente instituído e
aprovado pelos órgãos competentes, dotado de recursos humanos e
materiais necessários ao efetivo funcionamento, que atenda aos
requisitos de infraestrutura administrativa, de inocuidade e de qualidade
de produtos, de prevenção e combate à clandestinidade e fraude
econômica e de controle ambiental, definidos em normas próprias.

Parágrafo único. Com o objetivo de qualificar e dar celeridade
aos serviços de inspeção sanitária no Estado, o órgão estadual
responsável pela inspeção sanitária dos produtos de origem animal
poderá celebrar convênios e firmar parcerias com os SIM que tenham
aderido ao SUSAF/MA, bem como promover a atuação integrada.

Art. 7º O SUSAF/MA atuará articulado com o Sistema Único
de Saúde e desenvolverá parcerias com órgãos e entidades da
Administração Pública e da Sociedade Civil, no que for necessário,
para preservar e promover a saúde pública.

 Art. 8º O Estado, com vistas a promover a saúde pública,
poderá celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com
demais entes da Federação, bem como criar programas de incentivo e
de apoio aos municípios para a estruturação dos Serviços de Inspeção
Municipais, promover ações educativas, de extensão e de pesquisa
para garantir a qualidade dos produtos das agroindústrias habilitadas
no SUSAF/MA.

Art. 9º O Estado do Maranhão, por meio dos órgãos de
assistência técnica, poderá elaborar projetos básicos de agroindústrias,
bem como apoiá-las, oferecendo capacitação, consultorias em gestão,
com o objetivo de facilitar sua regularização, financiamentos e
organização de seus negócios, bem como confeccionar materiais
educativos acerca dos procedimentos necessários para tal. Parágrafo
único. Consideram-se Projetos Básicos de Agroindústrias o conjunto
de elementos necessários e suficientes que possam assegurar ao
empreendedor da agroindústria informações necessárias que subsidiem
a avaliação da viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos
do empreendimento, que possibilitem a avaliação do custo, a definição
dos métodos e do prazo de execução.

Art. 10. O SUSAF/MA contará com um Conselho Gestor, de
caráter consultivo e coordenado pela AGED-MA, o qual terá por
finalidade elaborar diretrizes para o alcance das finalidades do Sistema.

§ 1º O Conselho Gestor a que se refere o “caput” deste artigo
terá representação da sociedade civil e de órgãos públicos ligados à
produção e à defesa agropecuária, à saúde pública e ao meio ambiente.

§ 2° O Conselho Gestor do SUSAF/MA poderá contar com
Câmeras Técnicas compostas por profissionais de diversas áreas de
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conhecimento relacionadas aos objetivos do Sistema de que trata esta
Lei.

§ 3° Decreto disporá sobre estrutura, composição e
funcionamento do Conselho Gestor.

Art. 11. O SUSAF/MA emitirá um selo de qualidade que
identificará o produto.

§ 1º A regras para obtenção e uso do selo que trata o caput
deste artigo, bem como as regras para gestão da qualidade serão definidas,
em portaria, pelo Serviço de Inspeção Coordenador.

§ 2º Os rótulos dos estabelecimentos registrados no SIM que
tiverem aderido ao SUSAF/MA deverão apresentar o selo para
identificação do Sistema;

§ 3º A AGED comunicará a todos os envolvidos na fiscalização
de produtos de origem animal a adesão e/ou a exclusão do SIM ao
SUSAF/MA, após a publicação do ato em Diário Oficial do Estado do
Maranhão;

§ 4º O município integrante do SUSAF/MA comunicará a todos
os envolvidos na fiscalização de produtos de origem animal do
município a sua adesão ao SUSAF/MA ou a sua exclusão;

§ 5º O reconhecimento do SIM ou do Consórcio Público,
associado à aprovação dos estabelecimentos auditados, autoriza apenas
os estabelecimentos que obtiverem a equivalência a praticar comércio
intermunicipal e adicionar o selo do SUSAF/MA nos rótulos dos seus
respectivos produtos, mediante prévia análise do Serviço de Inspeção
Coordenador.

Art. 12. A adesão do consórcio público ao SUSAF/MA
permitirá o trânsito intermunicipal de produtos de origem animal dentro
do Estado do Maranhão para além dos limites da área consorciada.

Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Gestor
do SUSAF/MA.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 15. A AGED-MA poderá editar normas complementares

para o cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CONTRATO
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 45/2019 .
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADO(A): HERINGER TÁXI AÉREO
LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de aeronave, com garantia mínima mensal para o
item I e sem qualquer garantia mínima para o item II, com disponibilidade
de piloto, combustível, destinada a passageiros, para transporte de
Deputados e servidores da  Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, anexo ao Edital. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
da assinatura, com eficácia a partir da sua publicação, prorrogável por
até 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.546.635,49 (um milhão,
quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
quarenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa. GESTÃO:
00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO:
031– Ação Legislativa. PROGRAMA: 0318 – Gestão Legislativa.
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.33.07–Locação de Aeronave.
AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa. SUBAÇÃO: 000011 – Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão. FONTE: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro-0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
8.666/93, Lei n.º 10.520/2002 e Processo Administrativo nº 0912/2019-
AL. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO e HERINGER TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ nº
06.933.485/0001-52, através de seu representante legal Aloisio Pedro
Heringer, CPF: 054.769.683-34.  DATA DA ASSINATURA: 21/10/

2019. São Luís – MA, 21 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A    Nº. 907/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução
Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/
2009 e tendo em vista o que consta do Processo nº 4580/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao
servidor JOSELITO MENDES COSTA, Assistente Militar Especial,
matrícula nº 1646496 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) com aplicação destinada conforme Memorando nº 245/2019 –
GMI.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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