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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/10/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.10.2019

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

1. 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.

2. PROJETO DE LEI N° 306/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CRIA A POLÍTICA DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO, PÓS-
PARTO NO SISTEMA DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E
PRIVADA ESTADUAL, E INSTITUI O DIA ESTADUAL DE
PREVENÇÃO E COMBATE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, ACATANDO SUBSTITUTIVO – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE SAÚDE
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

3. PROJETO DE LEI Nº 475/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOENÇAS
RARAS E GENÉTICAS NAS ESCOLAS DO ESTADO DO
MARANHÃO, REALIZAR-SE ANUALMENTE, NA SEGUNDA
SEMANA DE MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

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

4. PROJETO DE LEI Nº 352/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, DETERMINA QUE
HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO
ATENDIMENTO, POSTOS DE SAÚDE E ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES NO ESTADO DO MARANHÃO OFEREÇAM
LEITO SEPARADO PARA MÃES DE NATIMORTO E MÃES COM
ÓBITO FETAL E, SE NECESSÁRIO OU SOLICITADO, COM
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. COM SUBSTITUTIVO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E DA COMISSÃO DE
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR DANIEL DOMINGUES DE SOUSA
FILHO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
GLAUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA, JUIZA DE DIREITO,
NATURAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 107/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO DR. FREI HUGO CÉSAR SOUSA OLIVEIRA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 113/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“TEREZINHA REGO” AO SENHOR MARCO ANTÔNIO
BARBOSA PACHECO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

9. 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.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, INCLUI O INCISO XXIV AO ART. 12,
ALTERA OS INCISOS IX DO ART. 13, REMUNERANDO OS
SUBSEQUENTES, II E III DO ART. 20, TODOS DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 448/2004, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE
ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. REQUERIMENTO N° 598/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
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REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 431/2019 DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

12.REQUERIMENTO N° 606/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, QUE SEJA CRIADA UMA COMISSÃO
ESPECIAL PARA, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS,
DISCUTIR UMA NOVA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E
INTEGRADA PPI, COM O OBJETIVO DE GARANTIR À
POPULAÇÃO MARANHENSE O ACESSO AOS SERVIÇOS DE
SAÚDE PÚBLICA.

13.REQUERIMENTO N° 608/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER
REALIZADA LOGO APÓS A APROVAÇÃO DO PRESENTE
REQUERIMENTO, O PROJETO DE LEI Nº 455/2019, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15.REQUERIMENTO N° 601/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JERFFERSON PORTELA E AO COMANDANTE GERAL
DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, SOLICITANDO QUE
INFORME A QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES QUE
REALIZARAM E/OU ESTÃO EM TRATAMENTO
PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 2015 A 2019. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(2ª SESSÃO).

16.REQUERIMENTO N° 604/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER
CONTRÁRIO Nº 655/2019, ORIUNDO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI Nº 446/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO E FOMENTO
ÀS FEIRAS LIVRES DE PRODUTOS ORGÂNICOS NO ESTADO
DO MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 30/10/2019 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 529/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que possibilita o oferecimento de desconto no
imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA aos
contribuintes e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 530/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre as doenças inflamatórias intestinais
e assistência aos portadores, e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 141/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro
de Moura Matos.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 142/
19, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que concede
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Raimundo
Aristides Silva, e dá outras providências.

5. MOÇÃO Nº 037/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manisfestando congratulações
ao Dr. José Cláudio Pavão Santana, pelo recebimento das Palmas
Universitárias, distinção honorífica concedida pela Universidade Federal

do Maranhão – UFMA em reconhecimento àqueles que constroem tão
valorosa instituição de ensino superior pública do nosso Estado.

6. MOÇÃO Nº 038/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos manifestando congratulações
aos bailarinos Glenda Vasconcelos (natural de Colinas – MA) e Marcos
Sousa (natural de Grajaú), pelo ingresso no concorrido processo seletivo
para compor a Escola de Teatro Bolshoi.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 526/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno, que inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o “Dia do Músico”.

2. PROJETO DE LEI Nº 527/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que regulamenta o período mínimo de
carência nos estacionamentos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 528/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Leonardo Sá, que estabelece as diretrizes para a criação
do Programa de promoção, valorização e construção de um
planejamento estratégico visando melhorar qualidade e resultados mais
positivos na política da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 525/19, de autoria do Poder Judiciário,

enviado pela Mensagem Nº 202019, que altera a Lei Estadual Nº 9.109,
de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/19, de
autoria do Poder Judiciário, enviado pela Mensagem Nº 192019, que
altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar Nº 48, de 15 de
dezembro de 2000.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 521/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Estatuto da Pessoa com
Câncer no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 522/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a proibição da comercialização,
importação e publicidade de cigarros eletrônicos no Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 523/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que institui a Semana Estadual de Proteção
aos Manguezais na Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 524/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaíza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 140/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao ex-presidente José Sarney.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 29 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 nove de outubro de dois
mil e dezenove.

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

Rezende.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019 5
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

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.

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 093 / 2019

São Luís, 24 de outubro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui
sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A Lei Estadual nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, definiu
o procedimento e as normas gerais aplicáveis às operações e prestações
de serviço de transporte realizadas por indústria e agroindústria
estabelecidas em território maranhense, bem como autorizou a
concessão de benefícios fiscais a tais empresas com vistas a incentivar
a expansão dos investimentos industriais no Estado e, por conseguinte,
garantir o desenvolvimento social e econômico no Maranhão.

Nos termos do art. 3º da referida norma, o tratamento tributário
específico objetiva atrair a instalação de novos segmentos industriais,
além contribuir para a expansão, reativação ou modernização de
empreendimentos industriais ou agroindustriais já instalados no Estado.

Não obstante, considerando que, na forma do art. 150, inciso
II, da Constituição da República, é vedada a instituição de tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
a presente Medida Provisória faz pontuais alterações na Lei nº 10.690/
2017 com vistas a permitir que os benefícios fiscais dela decorrentes
também sejam usufruídos por indústrias e agroindústrias já implantadas
e/ou modernizadas.

Os benefícios serão concedidos nas mesmas condições
(quantitativos e modalidades) e prazos de fruição dos benefícios
concedidos às empresas atualmente incentivadas, sendo necessário, no
entanto, a comprovação, dentre outros critérios, de que a empresa
possui, ao menos, dois anos de inscrição estadual ativa no Maranhão e
de que tenha gerado, nesse mesmo período, no mínimo, 50 (cinquenta)
empregos diretos.

De outro giro, é proposta a inclusão de novo inciso ao art. 20
da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, para reconhecer a
implantação de parques empresariais e distritos industriais como
empreendimentos prioritários e estratégicos para o Estado.

Faz-se oportuno ressaltar que a alteração legislativa ora
proposta considera as disposições do art. 3º, § 7º, da Lei Complementar
Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e da Cláusula Décima Segunda
do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017 - CONFAZ, as
quais permitem a extensão de isenções, incentivos e dos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais a outros contribuintes estabelecidos no
território estadual, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de
fruição.

A relevância da matéria guarda relação com o princípio da livre
concorrência, insculpido no art. 170 da Constituição Federal, e com o
princípio constitucional da isonomia vez que objetiva conceder
tratamento tributário semelhante àqueles que exploram a mesma
atividade econômica, evitando-se a concorrência desleal.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se
contribuir para a expansão dos investimentos industriais e
agroindustriais, o que demanda velocidade na realização de mudanças
normativas em prol do desenvolvimento e da geração de emprego e
renda no Estado do Maranhão.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual,
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 301 DE 24 DE  OUTUBRO DE 2019.

Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017,
que institui sistemática de tributação, no âmbito
do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação
de Serviço d e Transporte Interestad ual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual e considerando o disposto nos arts. 150, inciso II, e 170 da
Constituição da República, no art. 3º, § 7º, da Lei Complementar Federal
nº 160, de 7 de agosto de 2017, e na Cláusula Décima Segunda do
Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017 - CONFAZ, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017,

passa a vigorar acrescido do § 1º, do § 2º e do § 3º, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
§ 1º Os incentivos e benefícios fiscais previstos nesta Lei
poderão ser estendidos, na forma prevista no art. 3º, § 7º,
da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de
2017, e na Cláusula Décima Segunda do Convênio ICMS nº
190, de 15 de dezembro de 2017 - CONFAZ, sem a exigência
dos critérios previstos no art. 3º, § 1º, I a IV, desde que o
contribuinte preencha os seguintes requisitos:
I - ter pelo menos dois anos de inscrição estadual ativa no
Estado e ter gerado, no mínimo, 50 (cinquenta) empregos
diretos nesse mesmo período;
II - comprovar que concorre diretamente com empresas já
incentivadas no Estado, nas mesmas condições jurídicas e
de mercado;
III - ter projeto social ou de pesquisa e desenvolvimento já
existente no Estado.
§ 2º A extensão dos benefícios fiscais de que trata este artigo,
observará, no que couber, as mesmas formalidades de adesão
e as condições e prazos de fruição dos benefícios concedidos
às empresas incentivadas.
§ 3º Não aplica a extensão de que trata este artigo ao art. 8º
desta Lei.”.

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017,
passa a vigorar acrescido do inciso X, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 20 (...)
(...)
X - sejam implantados em parques empresariais e distritos
industriais, considerados estratégicos para o Estado,
financiados com recursos de Bancos Públicos de
Desenvolvimento.”.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE OUTUBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 529 / 19

POSSIBILITA O OFERECIMENTO DE
DESCONTO NO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES – IPVA AOS CONTRIBUINTES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1º - Poderá, o Estado do Maranhão, oferecer descontos
no valor anual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA, aos contribuintes condutores que não tenham incorrido em
quaisquer infrações de trânsito durante período determinado, com a
seguinte progressão:

I – cinco por cento (5%), no caso de não haver cometido
infração de trânsito no ano imediatamente anterior à cobrança da espécie
tributária;

II – dez por cento (10%), no caso de não haver cometido
infração de trânsito nos últimos dois anos imediatamente anteriores à
cobrança da espécie tributária;

III – quinze por cento (15%), no caso de não haver cometido
infração de trânsito nos últimos três anos imediatamente anteriores à
cobrança da espécie tributária.

§ 1º – Os percentuais a que se referem os incisos anteriores
não serão acumulativos e tampouco poderão ser superiores à regressão
de três anos imediatamente anteriores à cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

§ 2º - Para efeitos desta lei, constitui infração de trânsito a
inobservância a qualquer preceito do Código Brasileiro de Trânsito,
legislações complementares e resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito – CONTRAN, ou o que lhe venha a substituir.

§ 3º - O benefício previsto no presente artigo também se aplica
ao condutor arrendatário em contrato de leasing, hipótese em que o
desconto será concedido no imposto incidente sobre a propriedade do
veículo objeto de contrato.

§ 4º - Não fará jus ao benefício o condutor, em relação ao
veículo de sua propriedade, na hipótese de infração de trânsito cometida
por terceiro na condução desse veículo nos períodos referidos nos
incisos do caput deste artigo, salvo no caso de furto ou roubo
devidamente noticiado às autoridades competentes.

Art. 2º - O contribuinte deverá ser notificado da infração,
pessoalmente ou através de remessa postal ou qualquer meio tecnológico
hábil, somente sendo lícito que deixe de gozar do benefício previsto
nesta lei com notificação prévia da infração emitida pelos órgãos de
fiscalização do trânsito.

Parágrafo único: A notificação devolvida por desatualização
de endereço do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.

Art. 3º - O desconto estabelecido por esta lei fica condicionado
ao pagamento da espécie tributária nos prazos de vencimento
estipulados pelo órgão fazendário.

Parágrafo único: Em oferecendo o desconto de que trata esta
lei, os órgãos competentes deverão informar ao contribuinte sobre o
direito ao benefício, discriminando o percentual de desconto concedido.

Art. 4º - Para fins de aplicação automática dos descontos de
que trata esta lei, será considerada como data de infração a da inserção
do registro desta nos sistemas de informação do Estado.

§ 1º - A interposição de recurso administrativo ou judicial, até
o julgamento do recurso ou trânsito em julgado da sentença, não implica
a exclusão da infração, resguardando-se o direito ao desconto ora
instituído, atualizado monetariamente, se a infração for considerada
inexistente pela decisão do recurso ou mesmo por revisão de ofício dos
registros referidos no caput.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de ano imediatamente posterior à sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa possibilita o
oferecimento de desconto incidente sobre o Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA, aos contribuintes condutores que
não tenham incorrido em quaisquer infrações de trânsito durante
período determinado, em progressão que varia de cinco a quinze por
cento de desconto, dentro de período estabelecido, tendo como objetivo
estimular os condutores a adotarem práticas seguras na condução de
seus veículos.

Os dados são alarmantes: em 2017, o Maranhão era o segundo
Estado do Brasil com o maior número de acidentes de trânsito e as
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estatísticas disponibilizadas pela organização Vias Seguras aponta que
esse quadro não teve mudança significativa no último e no atual ano.
Por isso, para além das penalidades já previstas na legislação pertinente
e que são insuficientes para que os condutores se conscientizem, o
incentivo fiscal pode ser o caminho para a prudência no trânsito.

Embora a proposição verse sobre matéria tributária, destaque-
se a utilização de verbos que não estão no imperativo, configurando
uma sugestão ao Poder Executivo, não uma obrigação. Isso se dá pela
limitação imposta pelo parágrafo único do art. 43 da Constituição do
Estado do Maranhão, que impede a iniciativa parlamentar de projetos
de lei que decorram renúncia parcial ou total de receitas. Embora esse
artigo seja evidentemente inconstitucional, como demonstram os
julgados do Supremo Tribunal Federal e de tribunais espalhados pelo
país relacionados abaixo, ainda se deve observância ao disposto da Lei
Maior Estadual:

A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar
na instauração do processo legislativo em tema de direito
tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação
ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao
poder de instauração do processo legislativo, deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário,
ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem
fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de
instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de
legislar sobre o orçamento do Estado.
[ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ
de 27-4-2001]

Não ofende o art. 61, § 1º, II, b, da CF lei oriunda de
projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual
que trate sobre matéria tributária, uma vez que a
aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas
privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita
exclusiva dos Territórios federais.
[ADI 2.464, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-4-2007, P, DJ de
25-5-2007]

O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF
e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a
exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária,
ainda que se cuide de lei que vise à minoração ou
revogação de tributo. As leis em matéria tributária
enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza
a qualquer parlamentar – deputado federal ou senador –
apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em
instituir, modificar ou revogar tributo. (...) Ainda que
acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis
que concedem benefícios fiscais tais como isenções,
remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não
podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a
que se referem o art. 165 da CF.
[ARE 743.480 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-
10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ISENÇÃO DE ISSQN – MATÉRIA TRIBUTÁRIA –
INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AÇÃO
IMPROCEDENTE. Não há exclusividade do Chefe do
Poder Executivo para a iniciativa legislativa de isenção
tributária, mesmo quando importar em redução de
receita, conforme precedentes da Corte e do STF.

[ADI 153164/2014 - MT, DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO,
Julgado em 08/10/2015, DJE 06/11/2015]

O colendo Supremo Tribunal Federal, em tema de
repercussão geral, já decidiu que a iniciativa de leis
tributárias não se insere na competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, ainda que resulte redução
de receitas em virtude de algum benefício fiscal.
[ARE nº 743.480 RG/MG) (TJMG – ADI
1.0000.15.046673-8/000, Rel. Des. Geraldo Augusto, Órgão
Especial, j. 22/03/2017, p. 07/04/2017].

Leis que estabelecem requisitos e condições para isenção de
IPTU não são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal,
pois cuidam de matéria tributária, a qual não se inclui
dentre aquelas que são de exclusiva iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, nos termos do artigo 66 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, e, por conseguinte, pelo
princípio da simetria, de exclusiva iniciativa do Prefeito
Municipal.
[TJMG – ADI 1.0000.16.029005-2/000, Rel. Des. Evandro
Lopes da Costa Teixeira, Órgão Especial, j. 22/03/2017, p.
31/03/2017].

Ante o exposto e considerando que não se trata de criar
quaisquer obrigações ao Poder Executivo, bem como acompanhando o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conto com o
apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

PROJETO DE LEI Nº 530 / 19

ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA
AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS
SOBRE AS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
INTESTINAIS E ASSISTÊNCIA AOS
PORTADORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:

Art. 1° - Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações Informativas e Paliativas sobre as Doenças Inflamatórias
Intestinais – Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa – e assistência
aos portadores.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se
substanciam em:

I – realização de campanhas de divulgação sobre as
características das doenças e seus sintomas, inclusive nas escolas, para
conscientização de alunos e professores e combate ao bullying,
informando as  precauções que devem ser tomadas pelos portadores e
orientações sobre os tratamentos adequados como suporte aos enfermos
e às suas famílias;

II – instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos,
entidades da sociedade civil e empresas privadas, a fim de produzir
trabalhos conjuntos sobre as doenças;

III – adoção por hospitais públicos de programas no qual
designarão data e local para encontros mensais entre associações e
pacientes diagnosticados com doenças inflamatórias intestinais, para
acolhimento e orientação;

IV – eficiência e humanização no atendimento dos portadores
das doenças inflamatórias intestinais.
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Art. 3º – Após o primeiro atendimento nos postos de saúde,

havendo indícios clínicos de ser o paciente portador de qualquer das
enfermidades tratadas por essa lei, os exames laboratorias e de imagem
devem ser priorizados aos casos suspeitos, sendo realizados no prazo
máximo de trinta dias a contar da consulta inicial e caso confirmada
alguma das doenças inflamatórias intestinais, os portadores deverão
ser encaminhados aos centros de referência para tratamento por
especialistas.

Art. 4º  – Portadores da Doença de Crohn e da Retocolite
Ulcerativa que se encontrem em privação de liberdade em quaisquer
dos estabelecimentos prisionais do Maranhão deverão ficar em celas
separadas nos períodos de crise das doenças.

Art. 5° - O Estado do Maranhão poderá criar, em parceria com
as instituições de ensino superior públicas maranhenses, o Cadastro
Estadual de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, sistema
de informação cujos objetivos são a obtenção de dados epidemilógicos
sobre a população atingida, facilitar o acompanhamento do tratamento
dos pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas
científicas sobre as doenças.

Art. 6º - As ações previstas no artigo 2º serão intensificadas
anualmente, durante todo o mês maio e, especialmente, no dia 19 deste
mês, reconhecido como Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal,
fazendo parte das campanhas de conscientização realizadas pelo “Maio
Roxo”.

Art. 7º - O Poder Público poderá buscar meios de garantir o
acesso dos pacientes às medicações de comprovada eficácia no controle
das enfermidades, via Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados - FEME, aos fármacos financiados pelo erário.

Parágrafo único - A distribuição dos fármacos que poderão ser
disponibilizados pelo Poder Público considerará a dosagem ajustada
individualmente, sendo garantida por meio de fornecimento direto da
medicação, mediante apresentação do receituário.

 Art. 8º - Nos casos de impossibilidade de fornecimento dos
medicamentos utilizados nos tratamentos das doenças inflamatórias
intestinais pela Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados –
FEME, o Estado do Maranhão poderá, se houver disponibilidade
financeira, realizar o ressarcimento dos gastos realizados pelos pacientes
com a medicação temporariamente indisponível.

§1º - O ressarcimento pela compra de medicamentos só poderá
ser realizado mediante comprovação por meio hábil, devendo ser a
nota fiscal de qualquer estabelecimento que comercialize fármacos
devidamente individualizada com a numeração do Cadastro de Pessoa
Física – CPF e do Documento de Identidade do paciente.

§2º - Uma vez apresentada a documentação hábil ao processo
de dispensação dos medicamentos junto ao Sistema Único de Saúde, o
tempo para a primeira dispensação não poderá ser superior a 10 dias;

 §3º - Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
do Sistema Único de Saúde serão atualizados a cada dois anos,
garantindo a inclusão de medicamentos novos ao tratamento da Doença
de Crohn e da Retocolite Ulcerativa;

 §4º - Nas unidades estaduais de dispensação de medicamentos
do Sistema Único de Saúde, a medicação poderá ser entregue aos
pacientes juntamente com panfletos informativos explicando a maneira
adequada de transporte, guarda, conservação e manuseio dos remédios,
de forma a garantir que não percam sua eficácia;

§5º - As unidades estaduais de dispensação de medicamentos
do Sistema Único de Saúde também encaminharão os pacientes às
respectivas associações para que lhes ofereçam o suporte adequado.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor após 60 (sessenta) dias da
data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas
e paliativas sobre as doenças inflamatórias intestinais, que são assim
reconhecidas a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, enfermidades
que atingem um número considerável de pessoas em todo o país e no
Maranhão há uma grande dificuldade em realizar os exames essenciais
para o tratamento desses problemas de saúde, muito em virtude da alta
demanda sob o Sistema Único de Saúde – SUS, que se agravou no
cenário de crise econômica onde muitas pessoas perderam seus planos
de saúde.

Um dos exames é a colonoscopia, que deve ser realizada com
frequência em pessoas com idade superior a 40 anos. Embora seja um
procedimento simples, o Maranhão realiza em torno 300 colonoscopias
mensalmente, a maioria concentrada em São Luís. Ocorre que, havendo
em torno de 640 mil pessoas no Estado que estão nessa faixa etária de
risco, a quantidade de exames feitos é bastante inferior à necessária. E
esse é apenas um dos problemas, podendo citar também a
enteroressonância, importantíssimo exame para o diagnóstico da
Doença de Crohn, mas que só é realizada pelo Hospital Universitário
Presidente Dutra, deixando os pacientes na espera de 6 meses a 1 ano,
impossibilitando-os de fazer reajustes de posologia da medicação.

Esses procedimentos, assim como alguns remédios, não têm
custos tão elevados, mas as dificuldades que enfrenta a saúde pública
se impõem. Por isso, a lei que submeto à apreciação desta Casa institui
as diretrizes estaduais para ações informativas e paliativas sobre as
enfermidades, com o intuito de auxiliar a atuação do Poder Público, a
exemplo da criação do o Cadastro Estadual de Portadores de Doenças
Inflamatórias Intestinais, que será útil na identificação dos pacientes e
facilitará a autorização dos exames, dando prioridade aos cadastrados.

 Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, todos da Constituição da
República de 1988 e mesma previsão encontra-se disposta na
Constituição do Estado do Maranhão, esse Projeto visa à proteção da
saúde e a promoção de tão importante direito fundamental.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de um
melhor e mais inclusiva prestação dos serviços de saúde pública para
os maranhenses.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 141 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro
de Moura Matos

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro de Moura Matos.

Art. 2º - A entrega da referida Medalha, deverá ocorrer em
Sessão Solene, a ser marcada em comum acordo entre a homenageada e
esta Augusta Casa.

Art. 3º - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão em 29/10/2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher
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JUSTIFICATIVA

O presente pedido de concessão da Medalha do Mérito
Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro de
Moura Matos dá-se pelos serviços prestados na área da Educação à
frente do Centro Educacional Nossa Senhora de Nazaré CENAZA,
assim como, relevante participação nas atividades sociais e religiosas
do bairro COHATRAC.

Maria do Socorro nasceu em 17 de Janeiro de 1952 na cidade
de Picos-PI, graduada em geografia pela Universidade Federal do
Maranhão, sempre trabalhando na área da educação, exercendo
atividades no Colégio Maristas, Zoé Cerveira e Escola Barjonas Lobão
da Rede Estadual de Ensino.

Vale ressaltar que o CENAZA tem 21 anos de existência,
contando com 124 funcionários e atualmente 1.056 alunos distribuídos
na Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio.
Maria do Socorro observa sempre que seu Centro de Ensino é uma
“casa de construção de vidas” e completa: “esta casa foi estruturada
com amor, carinho, respeito e valorização da vida”, buscando
constantemente, atualizadas bagagens pedagógicas para garantir
competência a fim de exercer com qualidade tão linda e abençoada
profissão: Educadora.

Maria do Socorro tem dois filhos (José Ribamar e Marcos
Roberto) que trabalham no CENAZA e três netos, considerando-se
uma mulher feliz, pois valoriza o que tem a vida, a família, a energia
que Deus lhe dá para realizar seu trabalho, cuidando de sua família
Matos e sua família CENAZA, contribuindo com a comunidade do
COHATRAC.

Maria do Socorro é presidente eleita da Legião de Maria com
mais de 40.000 cristãos do Maranhão e Piauí, e, sendo pessoa crente
fiel à sua religião, esteve presente em Salvador-BA, à Celebração da
Missa de Santa Dulce dos Pobres.

Pelo exemplo de vida da Senhora Maria do Socorro de Moura
Matos, é que solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão em 29/10/2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 142 / 19

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Sr. Raimundo Aristides Silva, e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Sr. Raimundo Aristides Silva, Pastor da Igreja
da Assembleia de Deus em Pindaré Mirim.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O Pastor Raimundo Aristides Silva, nascido em 31 de agosto
de 1949, na cidade de Monção – MA, é casado com a Missionária
Narciza Moraes Silva. Seus filhos são: Arlete, Edson, Ivana, Oseias,
Ester e Patrícia.

Sublinhe-se, por oportuno, que o referido reverendo foi
autorizado ao Santo Ministério no dia 08 de setembro de 1968, na
Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão
– CEADEMA. Ao assumir sua missão, iniciou o seu Ministério na
cidade de Tufilândia – MA. Dois anos após sua autorização, o mesmo
teve sua Ordenação Pastoral no dia 27 de Setembro de 1970.

Após cinco anos na cidade de Tufilândia, ele foi transferido em
1974 para a cidade de Lago dos Rodrigues, permaneceu no campo por
três anos. E em 1978 chegou a São Luís, foi 1º secretário da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em São Luís - IEADESL e 1º Secretário
da Convenção Estadual das igrejas Assembleias de Deus no Maranhão
-  CEADEMA, permaneceu nos cargos por quatro anos e foi transferido
para a cidade de Pindaré-Mirim, campo que permanece até os dias
atuais.

À frente da Assembleia de Deus em Pindaré-Mirim, o Pastor
Aristides, como é conhecido, é próximo das pessoas, respeitado e
muito estimado, dedicou a sua vida às grandes causas do nosso Estado,
como homem justo e íntegro recebeu o Título de Cidadão Honorário de
Pindaré Mirim – MA e Ingressou como Membro do Conselho de Ética
e Disciplina da Convenção Estadual das Igrejas Assembleias de Deus
no Estado do Maranhão – CEADEMA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

MOÇÃO Nº 037 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações ao DR. JOSÉ CLÁUDIO
PAVÃO SANTANA, pelo recebimento das Palmas Universitárias,
distinção honorífica concedida pela Universidade Federal do Maranhão
– UFMA em reconhecimento àqueles que constroem tão valorosa
instituição de ensino superior pública do nosso Estado.

Cumpre mencionar que o DR. JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO
SANTANA é distinto constitucionalista, além de desempenhar valoroso
ofício como Procurador do Estado do Maranhão.

Por tudo isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica
que certamente ainda serão prestados pelo DR. JOSÉ CLÁUDIO
PAVÃO SANTANA, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 23 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 038 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações aos bailarinos Glenda
Vasconcelos (natural de Colinas – MA) e Marcos Sousa (natural de
Grajaú), pelo ingresso no concorrido processo seletivo para compor a
Escola de Teatro Bolshoi.

Cumpre mencionar que os homenageados têm,
respectivamente, 8 (oito) e 12 (doze) anos de idade, revelando-se
prodígios na dança e trazendo prestígio ao Maranhão.

Por tudo isso e por tudo mais que, certamente, ainda farão
pelas artes e cultura do Estado do Maranhão, os parabenizamos e
externamos admiração por tanto trabalho, dedicação e empenho desde
tenra idade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 23 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 604 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 655/2019 oriundo
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da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 446/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo e
Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos no Estado do
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.19
EM: 29.10.19

REQUERIMENTO Nº 605 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
criada, em regime de urgência, uma Comissão Especial de
Parlamentares, incluindo a participação de representantes das
comissões  permanentes da Assembleia  e de demais órgãos afins, para
realizar visita junto as praias do litoral maranhense atingidas pelo
grave incidente, que gerou grande derramamento de óleo em toda costa
litorânea de vários Estados do País, prejudicando fortemente extensa
faixa do litoral do nosso estado, conforme expressa a lista expedida
pelo IBAMA, causando poluição de qualquer natureza em níveis tais
que resultem em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais, destruição da flora e outros.

A visita tem como objetivo central analisar e propor medidas
interventivas, para equacionar o problema com a celeridade que o caso
requer, visando prevenir maiores impactos econômicos e sociais para
o setor pesqueiro do estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 23 de outubro de 2019. - Edson Araújo - Deputado
Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.19
EM: 29.10.19

REQUERIMENTO Nº 606 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja constituída uma Comissão Especial composta por 07
(sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes para, no prazo
de 90 (noventa) dias,  discutir uma nova Programação Pactuada e
Integrada PPI, com o objetivo de garantir à população maranhense o
acesso aos serviços de saúde pública, dando transparência aos fluxos
estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os
limites financeiros federais e estaduais destinados a assistência da
população.

Acrescente-se, por oportuno, que a PPI hoje vigente, data do
ano de 2004, com pequena modificação em 2006.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de outubro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.19
EM: 29.10.19

REQUERIMENTO Nº 607 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
justificada minha ausência na Sessão Ordinária do dia 24 de outubro do
corrente ano. Na oportunidade estive participando de audiência pública
na cidade de Imperatriz, promovida pela Comissão Permanente de
Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal, onde foi
abordado o tema: “Promover a Educação para Cidadania Democrática
e o Papel da Mulher na Política”.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 25 de Outubro de 2019. - RILDO AMARAL
- DEPUTADO ESTADUAL

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 29/10/2019

REQUERIMENTO N° 608 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. Que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei n°
455/2019, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 29 DE OUTUBRO DE 2019. – Rafael
Leitoa – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.10.19
EM: 29.10.19

INDICAÇÃO Nº 1410 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao; ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (SECID), senhor Rubens Pereira Júnior;
solicitando a reforma e modernização da Biblioteca pública de
Município de Turiaçu -MA

Considerando a necessidade de recepcionar as demandas no
referido Município, e tendo em vista o papel educativo e social que a
biblioteca representa, solicitamos por meio desta indicação, a reforma
e a modernização da Biblioteca Pública do referido Município, com o
intuito de oferecer aos jovens do Município de Turiaçu condições
necessárias de estudo e assim contribuir para uma relevante qualificação
dos jovens preparando-os para o competitivo mercado de trabalho e
por conseguinte, para o desenvolvimento da sociedade.

Mediante o exposto e certo de contar com vossos apoios para
a concretização desta importante demanda, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 24 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019 11

INDICAÇÃO Nº 1411 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar-SAF, Júlio
Cesar Mendonça Corrêa, e a Chefe-Geral da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, Maria de Lourdes Mendonça,
solicitando a implantação do “PROJETO SISTEMINHA” no
município de Turiaçu.

A implantação tem como objetivo, capacitar a população do
Município de Turiaçu para que possam ter acesso a alimentos
produzidos pela própria família, utilizando dos recursos existentes
em suas comunidades e desta forma possa contribuir para a segurança
alimentar das famílias além de também possibilitar que o excesso seja
comercializado gerando renda para as famílias e para o município

Nestes termos, solicitamos a complacência de Vossa Excelência
para o atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 25 DE OUTUBRO DE
2019. -  WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1412 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, encaminhado
ofício ao Secretário de Desenvolvimento Social- SEDES, Senhor Márcio
Honaiser, solicitando a implantação de  poços artesianos na região
composta por comunidades quilombolas distribuídos em 11 povoados
no município de Turiaçu-MA

A presente solicitação visa atender as famílias desse município,
com esses oito poços será oferecida água de qualidade, além de ajudar
na produção proveniente da agricultura familiar e consumo das famílias
que residem nessas localidades.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 23 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1413 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
manutenção de pavimentação asfáltica do trecho de 66 km da Estrada
MA-209 que liga o município de Bacabeira ao município de Turiaçu.

Esta solicitação resulta, tendo em vista que a estrada MA-209
é a única via de acesso ao município de Turiaçu e se encontra com
vários trechos sem pavimentação asfáltica, com vários buracos, o que
faz que o trânsito fique extremamente lento e represente um grande
risco de acidentes para a população do Município que precisa se deslocar
pelo trecho de 66 km.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL        BECKMAN, EM 02 DE JULHO DE 2019.
- WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1414 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
pavimentação asfáltica e sua manutenção do trecho de 82 km da Estrada
da região que tem como abertura o Quilombo de Jamary dos Pretos do
Município de Turiaçu.

A solicitação visa atender as comunidades, garantindo o acesso
de veículos automotores, ciclistas e pedestres, bem como a qualidade
de vida da população

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 23 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1415 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar A
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL, ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL, NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, reafirmando
o compromisso do Governo de Vossa Excelência, em “alavancar um
ciclo de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da
história sob o ponto de vista da cidadania.

O Ensino Médio Integrado em Tempo Integral compreende
um dos eixos estruturantes do Programa “Escola Digna” que, tem por
escopo consolidar o projeto de Educação Básica de qualidade no Estado
do Maranhão.

O Núcleo de Educação Integral será parte integrante do
processo de educação que engloba a ação básica do ensinar e do aprender
em uma sociedade.

Não há desenvolvimento social e econômico sem investimentos
pesados em Educação. Em lugar nenhum do mundo, um país conseguiu
atingir um nível de desenvolvimento desejável sem investir
substancialmente em educação.

Educação se constitui um motor para a expansão econômica e,
ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário que os
gestores dos recursos públicos destinem mais recursos para serem
investidos em saber e tecnologia, melhorando a qualidade do ensino
público e qualificando ainda mais nossos jovens, para poderem enfrentar
o competitivo mercado de trabalho.

Investir em capital humano é o caminho para que consigamos
transformar a nossa sociedade, através de uma educação com mais
qualidade. Educação deve ser a meta prioritária de todos os governantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de
outubro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1416 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA, o
senhor Rogério Cafeteira, Secretário de Esporte do Estado- SEDEL,
solicitando, em caráter de urgência, a construção de duas quadras
poliesportivas para  o município de Riachão- MA.

A presente solicitação tem como objetivo a construção dessas
obras para os povoados Alto Bonito e Bacuri, levando uma maior
integração social e práticas esportivas, envolvendo crianças,
adolescentes e adultos. Auxiliando na educação e formação pessoal,
onde poderão realizar eventos, afastando-os das drogas e marginalidade,
elevando a qualidade de vida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE
OUTUBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1417 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Secretário de Desenvolvimento
Social do Estado- SEDES, Senhor Márcio Honaiser, o Secretário de
Infraestrutura do Estado, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
implantação de um poço artesiano no município de Riachão- MA.

A presente solicitação visa atender as famílias do Povoado
Morro do Macaco, desse município, com esse poço será oferecida
água de qualidade e evitaremos o abastecimento com carros pipas
diante da constante escassez desse bem tão importante, além de ajudar
na produção proveniente da agricultura familiar e consumo das famílias
que residem nessas localidades.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE
OUTUBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1418 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando a criação de estágio para
os estudantes do curso superior de Teologia no Estado do
Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1419 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando a que sejam destinados
recursos aos hospitais estaduais para a finalidade de criar alas
especializadas em tratamento de pessoas vítimas de queimaduras.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1420 / 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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que seja realizado pelo
DETRAN/MA um curso de segurança para os motociclistas que
trabalham como motofretes, tendo em vista o alto índice de
acidentes com profissionais da categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1421 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Luís - MA, Osmar Filho, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1422 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Imperatriz - MA, José Carlos
Soares Barros, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as

pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
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dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1423 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Balsas - MA, Moises Coelho, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
_______________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo

pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1424 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, o Senhor Antônio Araújo, ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando em caráter de urgência, a
pavimentação da Rua do Desterro – Solar dos Vasconcelos, localizada
no bairro Ipem Turu, no Município de São Luís.

Destaque-se que este pedido resulta de apelos feitos pelos
moradores da região ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por décadas, essa importante via encontram-
se intrafegável e a situação piorou com a intensidade das chuvas, o que
afeta diretamente as condições de salubridade e segurança das pessoas,
especialmente os idosos, mulheres gestantes e crianças, que moram na
região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1425 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Paço do Lumiar - MA, Leonardo
Bruno Silva Rodrigues, o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
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atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por

maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1426 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Açailândia - MA, Josebeliano
Chagas Farias “Ceará”, o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
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vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº   1427 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bacabal - MA, Manoel da
Concórdia, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas

municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1428 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Codó - MA, Expedito Carneiro, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
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152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1429 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Caxias - MA, Antônio José
Bittencourt de Albuquerque, o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
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enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1430 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São José de Ribamar - MA, Beto
das Vilas, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.

________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1431 / 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 Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Timon - MA, Francisco Helber
Costa Guimarães, o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

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

INDICAÇÃO Nº 1432 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora

Secretária de Estado da Mulher, Ana de Nazaré Pereira Silva Macedo
Mendonça, solicitando que disponibilize a Carreta da Mulher
Maranhense, para o município São João Batista - MA.

A Carreta da Mulher Maranhense presta serviços de
rastreamento, prevenção e orientação em saúde da mulher, promovendo
assim, mais qualidade de vida para a população feminina em todos os
municípios do nosso Estado.

Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 22 de outubro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1433 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o
Sr. Eudes Sampaio, ao Secretário Municipal de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária, Prédios e Logradouros Públicos, o
Sr. Hilário Ferreira Filho, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação e manutenção
asfáltica da Rua 12, localizada no bairro Itaguara II, município de São
José de Ribamar.

Justifica-se a presente indicação pelo fato da total deterioração
da rua, prejudicando o fluxo de carros e pessoas, por isso a necessidade
de conclusão da obra é latente. A rua permanece sem reformas até
então. As fotos em anexo mostram essa realidade. Se essa rua estivesse
em condições normais para tráfego de veículos e pessoas, aumentaria a
qualidade de vida da população circunvizinha, além de garantir benefícios
aos empresários com sede de seus estabelecimentos naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação do bairro Itaguara II, assim como é de responsabilidade da
prefeitura, de acordo com o art. 30, inciso V da constituição federal de
1988, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local.

DUARTE JÚNIOR – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1434 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a recuperação asfáltica da rua Ciclovia
102, Unidade 101, do bairro Cidade Operária.

Justifica-se a presente indicação pelo fato do estado atual da
rua apresentar riscos à saúde dos moradores. Durante o inverno, há um
acumulo de água, aumentando o risco de doenças como leptospirose,
assim como surto de dengue e demais variações. Durante o verão,
aumenta o índice de exposição à poeira, facilitando potenciais doenças
respiratórias. As fotos em anexo mostram essa realidade. Se essas ruas
estivessem em condições normais para tráfego de veículos e pessoas,
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aumentariam a qualidade de vida da população circunvizinha, além de
garantir benefícios aos empresários com sede de seus estabelecimentos
naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação do bairro, assim como é de responsabilidade da prefeitura,
de acordo com o art. 30, inciso V da constituição federal de 1988,
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1435 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a estabilização e revitalização do bairro
Piancó, nesta capital.

Justifica-se a presente indicação pelo fato do não asfaltamento
do bairro em questão. A necessidade de realização da obra é latente,
pois fica inacessível devido aos buracos profundos, e com várias
depressões, aumentando o risco de acidentes e danos materiais aos
moradores. Os moradores aguardam o asfalto das ruas desde a formação
do bairro, que já tem mais de vinte anos de existência, permanecendo
sem reformas até o momento atual.  As fotos em anexo mostram essa
realidade. Se essas ruas estivessem em condições normais para tráfego
de veículos e pessoas, aumentariam a qualidade de vida da população
circunvizinha, além de garantir benefícios aos empresários com sede
de seus estabelecimentos naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação do bairro, além disso é de responsabilidade da prefeitura
preservar tais ruas, de acordo com o art. 30, inciso V da constituição
federal de 1988, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1436 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luis, o Sr. FRANCISCO CANINDÉ BARROS; ao Prefeito
Municipal de São Luis, o Sr. EDIVALDO HOLANDA JUNIOR; e
ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luis – SET, o Sr. JOSÉ GILSON CALDAS
NETO, solicitando que os terminais de integração de transporte público
possam ser utilizados como centros de serviços públicos, com unidades
de marcação de consultas, serviços de secretarias municipais, emissão
de documentos e atendimento de outros órgãos públicos. Além disso,
poderiam garantir a oportunidade para que vendedores ambulantes
comercializem seus produtos de forma organizada e com qualidade,
dentro dos terminais.

Assim, haveria a descentralização dos serviços públicos,
tornando-os mais acessíveis a todos, reduzindo os gastos com locação
para o funcionamento de órgãos municipais e incentivando o comércio
e a circulação econômica em nossa cidade.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores Deputados, Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, todos que nos
acompanham por meio das redes sociais, bom dia a todos vocês. É
muito bom, sempre muito bom poder subir a essa tribuna,
principalmente para trazer boas notícias do final de semana. Nós, que
tivemos um final de semana intenso no interior do estado, estivemos
agora, no dia 25, na sexta-feira ainda, no município de Tuntum, onde,
na oportunidade, fizemos o anúncio, entregamos algumas obras, pelo
que quero também aproveitar para parabenizar o Prefeito Tema.
Deputado César Pires, foram seis poços artesianos entregues no período
de 30 dias. Eu estive em Tuntum para anunciar o sexto poço artesiano,
que, inclusive, já começou a ser perfurado, ainda no sábado, no
município de Tuntum. E, muito em breve, em uma semana, duas
semanas, no máximo, a gente vai estar entregando essa obra para os
moradores de um bairro de Tuntum, atendendo a um pedido de 400
famílias dentro do município, dentro da zona urbana do município.
Nós sabemos que é a atribuição do Governo do Estado, a atribuição da
Caema, mas nós sabemos também da nossa responsabilidade como
figuras públicas, como cidadãos, como representantes. E a gente tem
feito o que está ao nosso alcance para diminuir realmente o sofrimento
das pessoas no que tange a esse quesito da água. Então são seis poços
artesianos entregues no período de menos de 30 dias dentro do
município de Tuntum. E que isso sirva de exemplo para muitos outros
municípios maranhenses. Nós estivemos acompanhados de dois
vereadores que representam muito bem esses bairros, o Vereador
Marcos Carlito e o Vereador Alan Noleto, que estiveram nos
acompanhando. Nos acompanharam também alguns secretários do
município, o Secretário Mauricio Seabra, que está sempre presente
nesses importantes momentos do município de Tuntum. E, no dia 26,
um final de semana que foi curto para a gente, nós estivemos na cidade
de São João dos Patos também beneficiando as pessoas daquela
localidade. Estivemos, mais precisamente, na zona rural do município,
no povoado Bom Jesus. E lá nós estivemos entregando kit de irrigação
para a Associação do Bom Jesus, onde nós estivemos acompanhados
do pré-candidato a prefeito do município Dr. Alexandre, acompanhados
também de cinco vereadores que fazem oposição dentro do município
de São João dos Patos, Vereador Fernandinho, Vereador Magão,
Vereador Geovane, Vereadora Tuane e Vereadora Raiane. Estiveram
nos acompanhando neste importante momento em que nós levamos
um pouco mais de dignidade para famílias da zona rural, para
impulsionar realmente a produção local daquele município. E também
gostaria de aproveitar esse espaço para parabenizar os nossos servidores
públicos, pois ontem foi comemorado o Dia do Servidor Público. E,
em nome dos servidores desta Casa Parlamentar, em nome dos
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servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, eu gostaria de
parabenizar todos os servidores do nosso Estado, e também dizer para
V. Exas. que ontem nós estivemos participando de um importante
evento que incentiva mais mulheres na política, atendendo um convite
da Dra. Sônia e da Dra. Valéria que muito bem nos representam à frente
da comissão maranhense da Associação Brasileira de Mulheres de
Carreira Jurídica, a quem eu quero parabenizar por essa importante
iniciativa. E estiveram presentes a Deputada Helena Duailibe, que fez
uma excelente explanação quanto a evolução da mulher na política, fez
durante o evento de ontem. A Deputada Cleide Coutinho também
esteve presente, vereadoras da nossa capital, a Senadora Eliziane
também abrilhantou o evento com a sua ilustre presença e com seu
belo pronunciamento. Também quero aproveitar aqui para parabenizar
mais uma mulher que ocupa o espaço de poder, a Procuradora Maria
Luiza Ribeiro Martins que foi eleita por unanimidade ouvidora do
Ministério Público, parabenizo a Dra. Maria Luiza por essa importante
eleição e dizer que hoje estaremos palestrando, estaremos participando
de mais um grande evento onde incentiva também a mulher na política,
que é o 2º Fórum da Mulher e da Advogada Maranhense, estaremos lá
logo mais no início da noite proferindo as nossas palavras de incentivo
a todas as nossas mulheres aí que querem, Deputado Neto, ano que
vem ingressar na carreira política. Quero dizer a vocês que vocês têm
o nosso apoio, vocês têm a nossa palavra de incentivo e estaremos aí
juntas nessa caminhada. Um forte abraço e fiquem todos na presença
de Deus. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhores Deputados,
senhoras Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Presidente, estou vindo a esta tribuna, mais uma vez,
para tratar de um assunto que considero de grande importância para o
nosso Estado, que é essa tragédia ecológica e ambiental que está
ocorrendo em todo o nosso Nordeste, que é esse derramamento de
óleo. Na sessão passada, de quinta-feira, V. Ex.ª estava ausente, em
outro compromisso, com certeza era sobre a itinerância da Assembleia
no município de Timon, e foi falado aqui, falamos aqui a respeito desse
assunto. Esse óleo, segundo o Ibama, mais uma vez volto aqui a falar,
já atingiu o município de Barreirinhas, que é o maior ponto turístico do
nosso Estado, atingiu município de Santo Amaro, Araioses, Paulino
Neves, com certeza, vai atingir os municípios também de Humberto de
Campos e Primeira Cruz, aqui no litoral Nordeste. No litoral Norte já
foi detectada a presença desse óleo, Presidente, no município de
Cururupu, no litoral Norte, com certeza também no município vizinho
de Guimarães, Bacuri, Cedral, Porto Rico, chegando, com certeza, aos
municípios de Cândido Mendes, Godofredo Viana e Luís Domingues.
Então é um assunto muito sério, porque esse óleo atinge, como eu
disse no meu pronunciamento na sessão anterior, atinge os berçários,
as áreas de reprodução das espécies, atinge os mangues, os manguezais,
que é área de preservação mundial, atinge o plâncton vegetal, como o
plâncton animal, que é a base da cadeia alimentar dos animais marinhos
e também da água doce. Então, Senhor Presidente, é um assunto
realmente muito sério, porque o nosso Estado do Maranhão é muito
importante nessa atividade pesqueira. Nós temos aí o segundo maior
litoral do Brasil, nós temos o maior número de pescadores em todo o
país, mais de duzentas mil famílias, como falei na sessão passada.
Então, nós encaminhamos, deputado Hélio Soares, encaminhamos o
requerimento para a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Teresa Cristina; encaminhamos também para o Ministro do Meio
Ambiente, o Ministro Ricardo Sales; para o Secretário Nacional da
Pesca, o senhor Jorge Seif, que é o Secretário Nacional da Pesca, para
que autorizem a antecipação do pagamento do seguro-defeso dos
pescadores do nosso estado. E aí são mais de duzentas mil famílias.
Então, acredito que tanto o Ministério da Agricultura como o Ministério

do Meio Ambiente, como o Secretário Nacional vão se sensibilizar
com esse problema aqui no nosso estado e antecipar a liberação desse
seguro. O nosso estado, como todos sabem, é muito importante nessa
atividade, é considerado o maior produtor de pescado no Norte/
Nordeste. O setor pesqueiro contribui para a arrecadação de impostos
do Estado, porque quando o produto é escoado para outros municípios,
escoado e comercializado em outros municípios é recolhido o imposto.
Então, o setor contribui para a arrecadação de imposto. Esse setor
também é gerador de emprego e renda, porque na hora que você
introduz uma embarcação, você gera três ou quatro empregos. E o que
é mais importante, anualmente, aqui no nosso Estado do Maranhão,
Senhor Presidente, anualmente, são injetados, aqui no Maranhão, por
meio desse benefício previdenciário do seguro-defeso, mais de 600
milhões de reais. São mais de 150 mil famílias, pescadores recebendo o
seguro-defeso, são quatro salários para cada pescador. Se nós
consideramos aí em torno de 160, 170 mil pescadores recebendo esse
benefício são mais de 600 milhões que são injetados, anualmente, no
Estado do Maranhão. E nós sabemos que quando esse dinheiro chega
ao Maranhão, aquece a economia do Estado, gera emprego, gera renda,
gera produção, gera crescimento e gera desenvolvimento social e
econômico do Maranhão. Então, um setor muito importante, há quem
diga até que é a segunda atividade de maior importância econômica do
Estado, a pesca. Eu queria pedir ao nobre Deputado Hélio Soares, à
Deputada Detinha, também fazer gestão junto a nossa Secretária de
Agricultura, no sentido de nos ajudar nessa questão junto ao Ministério
da Agricultura, para que esse seguro-defeso seja realmente liberado,
antecipadamente, para os nossos pescadores. E, no caso, a nossa
Secretária Fabiana Vilar Rodrigues. E também com essa preocupação
encaminhamos ao nosso Governador Flávio Dino e à Secretária de
Estado de Agricultura, como foi falado, a senhora Fabiana Vilar
Rodrigues, e ao senhor Rafael Carvalho Ribeiro, Secretário de Meio
ambiente, solicitando gestão junto à Ministra da Agricultura. Isso sem
falar que nosso Governador também deve fazer gestão junto à Capitania
dos Portos, Defesa Civil, todos os órgãos que possam nos ajudar
nessa questão que é muito séria. Sobre esse assunto também, Presidente,
eu encaminhei a V. Exa. um requerimento solicitando que seja formada
com regime de urgência uma comissão especial de parlamentares,
incluindo a participação de representantes das comissões permanentes
da Assembleia e de demais órgãos afins, para realizar visitas junto às
praias do litoral maranhense atingidas pelo grave incidente que gerou
grande derramamento de óleo em toda a costa litorânea de vários estados
do país, prejudicando fortemente extensa faixa do litoral do nosso
estado, que tem a segunda maior costa do Brasil, com 640 Km. Então
essa visita, Presidente, dessa comissão tem como objetivo central analisar
e propor medidas interventivas para equacionar o problema com a
celeridade que o caso requer, visando prevenir maiores impactos
econômicos e sociais para o setor pesqueiro do nosso estado. Na
última quinta-feira, eu fui informado que o Presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, baixou um decreto, assinou um decreto presidencial como
presidente interino da República, o Decreto nº 10.080, prorrogando
por mais dois meses o seguro-defeso dos pescadores afetados pelo
vazamento de óleo. Então, presidente, eu fiz esse Requerimento para
V. Exa. solicitando a formação dessa comissão, estendendo também
esse seguro-defeso, Deputado Hélio Soares, aos pescadores também
de água doce, de rios, porque todos nós sabemos que o Maranhão tem
as maiores bacias hidrográficas do Nordeste. Mais de 52% de toda a
água doce do Nordeste nós temos aqui no Maranhão. Então, esse
pedido também se estende aos pescadores da água doce, de águas
interiores, porque esse óleo também está se infiltrando nos rios, como
está acontecendo em outros estados. Já foi, inclusive, encontrada no
aparelho digestivo dos peixes e de moluscos a presença desse óleo. Eu
acho que é um assunto realmente muito grave e eu conto com o apoio
total e irrestrito da nossa Presidência para que realmente essa comissão
seja formada com uma certa urgência, Presidente. Muito obrigado.



QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados e Deputadas,
a Assembleia está junto conosco, TV Assembleia, redes sociais. Quero
iniciar minha fala, evidentemente, parabenizando o Deputado Edson
Araújo por essa fala importantíssima para a gente. Que a gente não
possa negligenciar como fez o Governo Federal, um dos maiores
desastres ambientais do nosso país, que também está chegando, já
chegou à nossa costa, à costa maranhense. Importantíssima a sua fala,
Deputado Edson, parabéns, conte conosco no que for possível para
ajudar a intermediar uma intervenção imediata em relação a esse desastre
ambiental. Também gostaria de aproveitar e pedir aos demais
companheiros Deputados que trafegam pela principal BR do nosso
Estado, que é a BR-135, que já estamos quase que chegando novamente
à época das chuvas e vamos sofrer fortemente, porque os problemas
desse inverno não foram resolvidos e vão se associar aos problemas do
inverno que se aproxima e, certamente, nós, todos nós, a população
como um todo teremos grandes problemas de trafegabilidade durante
os meses que porventura comecem a chover bastante. A minha fala
hoje também, Deputado Zé Gentil, é para enaltecer a campanha do
Outubro Rosa em todo o Brasil, em todo o Maranhão, mas sobretudo
no município de Caxias, Deputado Edivaldo Holanda. Quero aqui fazer
um destaque especial e um agradecimento à Deputada Ana do Gás,
hoje Secretária do Estado da Mulher, ao Governador Flávio Dino, que
permitiu a Carreta da Mulher chegar em Caxias por 5 dias e que lá
tivemos a felicidade de conseguir realizar mais de 3.800 atendimentos
com o apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Caxias, na pessoa
do Prefeito Fábio Gentil, também o Prefeito interino Paulo Marinho
Júnior que estava no começo da campanha no comando da nossa
Prefeitura. Caxias recebeu, nós levamos para um povoado, o povoado
Brejinho. Só no Brejinho tivemos mais de mil atendimentos, Deputado
Zé Gentil, inúmeras pessoas foram atendidas e mamografias realizadas
em apenas 04 dias de atividade, que um dia foi de organização do
momento da instalação da Carreta da Mulher, foram 171 mamografias,
entre outros atendimentos. É importante esse registro, Deputado Zé
Gentil, para, mais uma vez, mostrar a forte parceria do Governo do
Estado com a Prefeitura de Caxias, mostrar o compromisso deste
Parlamento por meio da sua pessoa, da minha pessoa e também da
Deputada Cleide Coutinho, que é mulher e também faz política no
município de Caxias, e, evidentemente, cada um de nós tem a sua
parcela de contribuição para o desempenhar do desenvolvimento de
uma ação tão importante para o nosso município. Imaginem essas
senhoras, essas jovens que realizaram essa prevenção do câncer de
mama, como elas poderiam realizar esse exame da mamografia. Portanto,
eu queria fazer este registro e dizer que cada vez mais estamos
caminhando para ajudar no desenvolvimento do nosso Estado, sobretudo
sobre a área da saúde. Fico muito feliz de ter essa parceria com a
Prefeitura de Caxias, mesmo ciente de que dentro das grandes
dificuldades nós haveremos de fazer essa grande mobilização. Caxias,
a Campanha Outubro Rosa, as malharias vendem as camisas ao preço
de R$ 20,00 sendo que R$ 5,00 são destinados a ANLUC, que é uma
Associação de Apoio às Pessoas com Câncer no município de Caxias.
Já é uma campanha que já tem mais de 10 anos, se eu não me engano,
muito tempo já se realiza em Caxias e vai culminar agora, na próxima
quinta-feira, no dia 31, com o show da cantora Lexa, que vem do Rio
para também fazer e abrilhantar o encerramento de uma campanha tão
importante que está sendo realizada no município de Caxias. Eu quero,
mais uma vez, deixar o meu registro de agradecimento ao querido
companheiro Deputado Zé Gentil, porque também se esforçou muito,
se reuniu conosco para que a gente pudesse viabilizar a realização. Zé
Gentil foi uma peça fundamental na realização dessa campanha. E
deixo aqui o registro de toda a equipe da Secretaria da Mulher no
Estado e da Secretaria da Mulher do município de Caxias pelo o

empenho, dedicação e esforço para realizar tão importante campanha
naquele município e beneficiar tantas mulheres. Um forte abraço que
Deus nos abençoe hoje e sempre!

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas, Deputados,
serventuários, imprensa, galeria, serventuários, de uma maneira geral,
que cobrem os trabalhos desta Casa. Senhor Presidente, refiro-me ao
pronunciamento do nosso nobre Deputado Edson Araújo, quando fez
referência nessa antecipada e anunciada catástrofe no nosso Litoral
maranhense, que é o patrimônio imensurável do nosso estado. Sem
dizer, deputado Edson, que a pesca é um fator fundamental e
indispensável no desenvolvimento da pesca do nosso litoral maranhense.
Nós temos um dos maiores litorais do Norte e Nordeste é no Maranhão,
mais de 540 mil quilômetros de extensão. Então, nós temos nessas
nossas reservas do nosso litoral, fator preponderante para o
desenvolvimento da pesca artesanal, industrial e centenas de
maranhenses vivem exclusivamente da pesca. O setor pesqueiro tem
que ter uma atenção especial do nosso governo, quando aconteceu essa
catástrofe que está anunciada com relação ao vazamento de óleo, do
nosso litoral, de uma maneira geral, nós, sem fazermos qualquer alarde
e que eu faço aqui reforçando as palavras de Vossa Excelência, que me
antecedeu aqui, nós já estávamos em contato com o Secretário Nacional
da Pesca, o Jorge, que nós temos amizade com ele e usando isso aí para
que marcasse uma audiência. Como V. Ex.ª deu entrada aqui, nessa
comissão, que eu acho salutar, acho viável, acho que é necessário para
que nós façamos uma visita ao Secretário. Não precisa nem antecipar;
só fazer cumprir o calendário de pagamento do defeso para os
pescadores. Até porque eles vão ficar nessa estiagem, como se diz.
Enquanto resolve esse problema do óleo, desse derramamento do óleo,
vão ficar inativos; e precisamos dar uma atenção especial para esse
setor. Já contatamos com a nossa Superintendente da Pesca, aqui no
Maranhão, em nível de Estado. A Doutora Conceição Marques e a
nossa Secretária da SAGRIMA, a Fabiana, que são sensíveis também
e estão preocupadas com esse problema, já acionaram o Ministério da
Pesca também para que não só no Maranhão, mas, de uma maneira
geral, possa despertar a atenção de todos nós, como nós temos
acompanhando aí nas televisões, nos meios de comunicação a catástrofe
anunciada. Falamos também com o Deputado Zé Inácio, que tem no
seu calendário a preocupação de tentar com que nós possamos somar,
para que consigamos arranjar solução para esse problema. E eu vejo
que para o homem nada é impossível. Isso requer também, Deputado
Zé Inácio, Deputado Edson e Senhor Presidente da Casa, Deputado
Othelino, para o homem, nada é impossível. E aí eu já faço aqui, em
nível de sugestão, para que V. Ex.ª acione também o Conselho de
Presidentes do Nordeste, do qual V. Ex.ª é o presidente, que possa
fazer uma ação também conjunta, para que todos se unam em favor dos
pescadores e das pessoas que vivem da pesca. Aliás, todos nós
dependemos da pesca, porque quem não é pescador vive do pescado,
quem não vive do pescador, mas come o peixe. É o alimento de
fundamental importância e saudável para todos nós. Então eu faço
aqui o registro para que o nosso presidente do colegiado, Deputado
Edson, intervenha também, se adicione a esse problema, que é problema
de todos nós. O nosso litoral brasileiro é o maior da América do Sul; e
é de grande valia que todos nós demos as mãos para que possamos
encontrar soluções para esse problema à vista. É uma catástrofe
anunciada. Então todos nós estamos aqui num verdadeiro exercício da
nossa profissão de defender o povo maranhense, defender o povo
brasileiro, então nós temos que ficar atentos a esses males anunciados,
antecipados que estão em nossas vistas. Não podemos ficar aqui só no
discurso, de braços cruzados, sem tentar fazer uma ação de fato e de
direito efetiva e eficaz. Então eu acho de grande valia essa comissão
que V. Ex.ª apresenta neste momento aqui, para que nós formemos
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uma comissão para fazer gestão ao Ministro da Pesca, ao Secretário
Nacional, Jorge, que é uma pessoa sensível e também tem indústria de
pesca e tem interesse que nós todos, no Brasil, inteiro façamos essa
gestão para que possamos devolver a confiabilidade, principalmente
aos pescadores não só quem vive da pesca, mas saber que o pescado,
de maneira geral, é de fundamental importância para a nossa
sobrevivência. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 193/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
237/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 441/2019, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe. A Deputada está ausente, fica
transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 475/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa. O Deputado está ausente. A
Deputada Helena Duailibe já está em Plenário, então vamos apreciar o
Projeto de Lei nº 441/2019 (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 371/2019, de autoria do Poder Executivo (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à segundo turno. Projeto de Lei nº 377/
2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai
a segundo turno. Projeto de Lei nº 453/2019, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de
Lei n.º 455/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei Complementar nº 009/
2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai
a segundo turno,

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – O próximo item da pauta trata do Projeto de Lei nº 398/
2019, de autoria do Tribunal de Contas. O Deputado Fernando Pessoa
tinha apresentado uma emenda e já veio para o Plenário e nós já votamos
em primeiro turno, acatando a emenda. Só que teve um pequeno
equívoco do Tribunal de Contas que nos orientou e nos pediu que
fizéssemos a emenda, que a emenda veio no teor errado e a gente vai
precisar, inclusive o nosso bloco já pediu destaque para que a gente
pudesse votar em separado a emenda e aprovar o Projeto no seu teor
original. E só para alertar, acredito que V. Ex.ª irá chamar primeiro para
votarmos a Emenda, e já peço vênia aqui ao nosso líder, para que a
gente pudesse ajeitar essa Emenda e poder votar o projeto da forma
original.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Quero orientar a nossa bancada, o Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, de modo especial, a rejeitarmos a Emenda, uma vez que já
há esse consenso com o Tribunal de Contas. Portanto, ficando em pé
na votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a discussão, antes de iniciarmos votação do Projeto
de Lei nº 398, apreciaremos a Emenda nº 001, destacada nos termos do
Artigo 204, Parágrafo 6º, Inciso 1º, do Regimento Interno. Então, em
votação a Emenda, peço a atenção dos Senhores Deputados, das
Senhoras Deputadas, em votação a Emenda. Os Senhores Deputados
e Senhoras Deputadas que aprovam a Emenda permaneçam como estão;
os contrários se manifestem. A Emenda foi rejeitada, agora em votação
o Projeto de Lei nº 398, de autoria do Tribunal de Contas do Estado.
Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado, vai à sanção, aliás, vai ao segundo turno. Item 11 da pauta,
Senhores Deputados, Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, já não era o segundo turno? Já votamos na quarta, eu acho,
o primeiro turno...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Glalbert, V. Exa. tem razão, nós votamos em segundo
turno, vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Está ok.
Muito obrigado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vai à sanção, na sua forma original, sem emenda. Item 11 da
pauta: Parecer n° 665, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei, de
autoria do Poder Executivo que altera a Lei n° 6.107, Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 12: Parecer n°
667, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei n° 368/2019, de
autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Parecer n° 666, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei, 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.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 14 da pauta: Projeto de
Resolução Legislativa n° 086/2019, de autoria do Deputado Dr.
Leonardo Sá. O Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Resolução Legislativa n° 107, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. O Deputado está ausente, fica transferido para a
próxima Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n° 587/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo,
(lê).

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu quero
pedir anuência do autor para poder subscrever esse requerimento,
assim como o próximo Requerimento que também é do Deputado
Fábio Macedo, pedir para subscrever os dois requerimentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo, V.Exa. autoriza que o Deputado
Glalbert se inscreva? Deputado Pará, V.Exa. também deseja se
subscrever? Com a permissão do autor. Requerimento 587/2019 em
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discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Peço à Mesa que registre a subscrição dos Deputados
Glalbert Cutrim e Pará Figueiredo, tanto no requerimento que
apreciamos agora, o item 16 da pauta, quanto no requerimento 17.
Requerimento 588/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, (lê).

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente, eu
também gostaria de me subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a permissão do autor, peço a Mesa que registre a
subscrição feita pelo Deputado Zito Rolim. No caso do Deputado
Zito Rolim, no Requerimento nº 588. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 598/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto. O
Deputado Ciro Neto está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento nº 598/19, aliás, este já anunciamos, ficou
transferido. Requerimento nº 602/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 603/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 601/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. O Deputado está ausente.
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-feira, 30 de
outubro: Projeto de Lei 352, de autoria do Deputado Pará Figueiredo
em primeiro turno. Requerimento nº 604/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Requerimento nº 605/2019, de autoria do Deputado
Edson Araújo. Requerimento nº 606/2019, de autoria do Deputado
Antônio Pereira.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar PL/PMN. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.
Com a palavra, o Deputado César Pires, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhores da Mesa, Presidente,
meus pares aqui presentes, galeria e imprensa. Não imaginei que o
pronunciamento que fiz aqui em relação à Emserh teria tanta
repercussão. Sem sombra de dúvida, foi o meu gabinete extremamente
demandado, sobretudo, pelos profissionais que ali prestaram serviço
àquela instituição. Se a Emserh, Deputado Arnaldo, já sabíamos aqui
que está inadimplente com fornecedores, que está inadimplente com
os médicos, que está inadimplente com os servidores, que está
inadimplente com os aluguéis, não imaginei que tinha algo mais grave
ainda por cima disso tudo. Eu me refiro à questão contratual que ela
vem praticando ao longo do tempo, assinando carteira sem validades
contratuais, enganando e lesando a consciência e a esperança do povo
maranhense. Poderia ser admitido tudo, mas, sobretudo, de um governo
que se diz ‘governo do povo’ que impugna lá m Brasília contra os
ganhos históricos no caso da Previdência, que pediu para os seus
aliados votarem contra, aqui pune o povo do Maranhão não pagando o
FGTS, não pagando férias, não pagando horas extras e encargos sociais,
mas na carteira vem assinado sem que dissesse tudo isso a eles. E
sabem por quê? Porque não encontra amparo no artigo 37, inciso II,
parágrafo segundo da Constituição, associado, evidentemente, à Súmula
363 do Tribunal Superior do Trabalho. Engana o povo, Senhor Flávio
Dino, engana o povo o seu superintendente, o presidente, sei lá o que
da Emserh, quando assina a carteira, exonera e depois a pessoa entra na
Justiça e veja aqui o que o Tribunal diz, o que a Justiça diz: a
contribuição previdenciária incidirá sobre as seguintes verbas. E olha
o que a juíza diz: sem incidência em virtude da nulidade contratual e
da natureza indenizatória. Não tem amparo legal, ele assina a carteira,

e foi mostrado aqui por nós e nós temos ao menos 12 processos
ingressados na Justiça. E olha, lá tem 17 advogados e 2 passaram no
concurso público e não foram chamados, recorreram à Justiça. A Justiça
diz que ainda está quatro meses para terminar a validade, de acordo
com o Edital. Em compensação ele contrata, e essas mesmas pessoas
contratadas aqui nas sentenças aqui, nas ações que ele impetra em
defesa da Emserh, são essas pessoas contratadas quanto à competência
das pessoas concursadas, uma aberração que eu vejo aqui, ninguém
consegue ganhar nada quando entra na Justiça, eles assinam a carteira,
mas ela não tem a validade contratual e o FGTS que deveria ser recolhido
não é recolhido, há dois anos, o INSS que deveria ser recolhido também
não é recolhido e as horas extras que as pessoas trabalham sábado e
domingo, ainda que ingressam na Justiça, também não têm direito,
deveria ser superintendente, na verdade, ser arrolado no Código Penal
por se locupletar do trabalho alheio. Por estar se apropriando
indebitamente de situações do servidor enganado na esperança de todos
os encargos sociais dele estar depositado e não está. Portanto, senhores,
já basta só não pagar os médicos, não pagar os enfermeiros, não pagar
os aluguéis, não pagar os fornecedores, não pagar nada e também estar
inadimplente, contratualmente, com os servidores, faz concurso e não
nomeia os advogados para se aparelhar com 17 advogados, que entram
na Justiça contra essas pessoas que teriam direito de serem concursados
e que queriam entrar por competência e não aparelhamento do Estado,
da Emserh, deveria estar preso o senhor superintendente da Emserh,
deveria estar preso, aprender a trabalhar, fica enganando o povo com
esse bando de advogados despreparados e fica lá para poder deixar
assinar a carteira sem validade, porque isso aqui é que diz o Ministério,
a Justiça do Trabalho é o que diz que não tem validade, não sou eu, e
quando recorre a segunda instância é mantida a decisão da primeira. E
quando as pessoas concursadas entram na Justiça, a Promotoria começa
a dizer também quando eles denunciam o promotor que ainda está em
validade o processo, e se denunciam, recorre na segunda instância, a
segunda instância diz assim: vai onerar o estado com dois concursados,
passado no concurso, mas não onera com 17 contratados para poder
atender as aberrações e os desvios financeiros que estão acontecendo
na Emserh. Ora, para um governo que lá fora é contra a reforma
previdenciária, porque diz que vai subtrair direitos adquiridos,
historicamente, e o FGTS é um direito não histórico? E o INSS não é
um direito histórico? Hora trabalhada não é um direito histórico? Carteira
assinada não é um direito histórico? Mas não tem, Deputado Edivaldo
Holanda, sabe por quê? Não tem simplesmente porque já sabem que
estão fazendo a coisa errada, e mais, tem algo mais denunciante, as
empresas contratadas são algumas de fachada, que quebra evidentemente
e o governo absorve aquele servidor para não pagar os direitos
trabalhistas deles, é aqui que está na Justiça, não sou eu, e vou fazer
uma audiência pública, para poder essas pessoas dizerem isso. E queria
que os colegas de governo participassem. Senhores, a situação é tão
grave que tem uma senhora de Codó com lesão na coluna e senhor Zito
Rolim sabe, o seu Márcio Jerry sabe, o seu Lula sabe, a doutora Helena
está sabendo aqui, todos sabem e não tem um leito, mas tem para pagar
17 advogados para defender os criminosos do Emserh, e a pessoa está
morrendo, a doutora Helena sabe, o senhor Zito Rolim sabe, o seu
Márcio Jerry, o prefeito de Codó, os empresários, políticos, todos,
está morrendo, à míngua, porque não pode pagar, mas aqui não tem um
leito. Ontem foi, se suicidou, se suicidou uma pessoa internada, lá em
Timbiras, por depressão, eu acho que não aguentou mais a dor. Essa é
a saúde do Maranhão, gente! Agora digam que eu estou mentindo?
Estão aqui as decisões judiciais. Nenhum advogado conseguiu ganhar.
Já querem, ao menos agora, simplesmente que o Governo deposite o
FGTS, porque é garantido por lei, é garantido por lei. O Governo
engana, assina a carteira bonitinha, legal e exonera. E não tem direito a
nada. Se fosse com você, se fosse com um filho seu, se fosse com um
irmão seu, se fosse com um aliado seu, se você não tivesse do lado do
Governo, como é que seria o seu comportamento? Gente, nós estamos
falando de vida humana, de pessoas que precisam. E eu estava agora, lá
em Teresina e, por coincidência, eu encontrei dois médicos. Chamei o
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Deputado Marcos Caldas: “Escute aqui, vem escutar esse testemunho”.
E ele escutou. “Você está vendo que não é invencionice?” Gente, quero
finalizar dizendo, o Emserh é criminoso. Já basta que não paga os
médicos e aí, consequentemente, o trabalho atrasa. Não paga os
enfermeiros, não paga os funcionários intermediários, não paga os
aluguéis, não paga os insumos. Matinha não pode fazer cirurgia porque
não tem insumo. Assina carteira de ordem inválida, já sabendo que é
inválido. Não recolhe FGTS, não recolhe INSS, não recolhe nada e não
quer pagar os encargos sociais merecidos, já que não há vínculo, porque
o vínculo não pode ser feito, porque fere frontalmente o artigo 37 da
Constituição, inciso I, § 2º. E de quem é a responsabilidade? Onde é
que está o Ministério Público, que diante de tantas denúncias que nós
fazemos aqui, não tomam as providências necessárias? São mais de 2
mil carteiras sem validade nenhuma, mais de 2 mil contratos inválidos,
porque eu não encontro um amparo na lei. E ninguém toma uma
providência. Senhores, fica aqui o meu registro. A minha parte eu fiz e
estou fazendo. Caberá ao Ministério Público fazer a dele e chamar aos
tribunais pessoas desta natureza que não nomeiam os concursados,
mas que contratam pessoas para poderem se aparelharem para defender
seus crimes, que são gigantes, mortes como eu estou citando, ausência
de leitos, como eu estou falando. E eu estou citando nomes. E me
perdoem os meus colegas deputados que eu citei o nome, mas que são
testemunhos vivos do que está acontecendo. E que alguém mostre o
contrário aqui, uma ação judicial que não seja igual ao que eu estou
dizendo aqui. Carteiras são assinadas de ordem sem sustentação jurídica,
sem sustentação jurídica. Fica meu registro, fica meu desabafo e fica
aqui a certeza de que o povo do Maranhão merece coisa melhor do que
este governo que está aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Zé Inácio por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Zé Inácio Lula, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa que nos acompanha. O que me traz, mais uma vez, a esta
tribuna, Senhor Presidente, é para tratar de um tema que já foi muito
bem abordado aqui pelo Deputado Hélio Soares, pelo Deputado Adelmo
Soares e, principalmente, pelo Deputado Edson Araújo, que tratou em
um foco diferente do que eu vou abordar, mas fez uma fala trazendo
um problema que merece reflexão, encaminhamentos, sobretudo de
nós, Deputados da Assembleia Legislativa. E V. Ex.ª, Senhor Presidente,
como liderança que é junto aos demais Presidentes de Assembleias da
Região Nordeste, pode e deve ter um papel um papel importante nessa
questão, que é o derramamento de óleo no nosso litoral. E eu trouxe
por escrito, para ser preciso em algumas informações, muito embora o
Deputado Edson Araújo tenha destacado o tema com olhar naquilo que
ele lida do dia a dia, que são, sobretudo, os pescadores, mas quero a
permissão dos colegas para que a gente faça um debate com outro
olhar, um olhar que reflete sobre a negligência do Governo Federal
sobre um tema tão importante. E é por isso que eu quero que todos nós
façamos uma reflexão sobre a tragédia ambiental na costa do litoral
nordestino. Desde o dia 30 de agosto, mais precisamente, durante todo
o mês de setembro até a data de hoje, manchas gigantescas de petróleo
se espalham pelo mar do Nordeste brasileiro, fruto da negligência,
principalmente do Ministério do Meio Ambiente, mas também da
própria Marinha, que não dá resposta condizente com essa realidade.
Que não colocaram em prática um plano emergencial de contenção de
óleo, permitindo que o óleo continue avançando no litoral nordestino,

destruindo a fauna, como bem destacou o Deputado Edson Araújo, a
flora e causando enormes prejuízos econômicos e sociais, em especial
com reflexo no nosso Estado do Maranhão. Inclusive a cadeia do
Turismo também está sendo atingida. Mesmo que o Governo Federal
não esteja dando a importância ao problema e trate como sendo casos
pontuais, as manchas de óleo representam o maior acidente ambiental
em extensão - maior acidente ambiental em extensão visto, até hoje, em
nosso país. Apesar de o Ministério Público Federal ter movido uma
ação pedindo que a Justiça obrigue o Governo Federal a acionar em
24h o Plano Nacional de Contingência para, no caso, para incidente de
poluição por óleos em águas sob jurisdição nacional, mesmo assim até
o momento não temos nenhuma ação planejada, uma ação objetiva por
parte do Governo Federal para, pelo menos, minimizar esse grande
dano ambiental com forte repercussão social, como eu falei, o plano,
esse Plano de Contingência que foi instituído desde 2013, por meio de
um Decreto do Governo Federal, que tem como objetivo de preparar o
país para casos como esse. E o governo negligencia e nenhuma
providência toma. Esse desastre ambiental, Deputado Edivaldo
Holanda, já chega a uma extensão territorial que atinge mais de duzentas
e cinquenta localidades, em nove estados, em Alagoas, Bahia, no Ceará,
no nosso Estado do Maranhão, na Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe. O vazamento já comprometeu em maior ou
menor proporção, dois mil e cem quilômetros de praia no nosso litoral,
de um total de sete mil trezentos e sessenta quilômetros de litoral, ou
seja, quase cem municípios afetados com mais de duzentas praias
atingidas, ou seja, aproximadamente, quarenta por cento do Litoral
Nordestino atingido pelas manchas de óleo. Hoje já se tem preocupação
do óleo atingir outras regiões do país, e além do Litoral Nordestino, e
avançar até pelo litoral do Sudeste. Os trabalhadores que aqui, muito
bem destacado pelo Deputado Edson Araújo, os trabalhadores que
vivem da pesca ou da cadeia turística nos Estados, não recebem nenhum
tipo de ajuda do Governo Federal. Se poderia acionar o seguro-defeso,
sobretudo, nas regiões do litoral que têm grande contingente de
pescadores que estão pescando, mas não têm a quem vender e já estão
desistindo da pesca. E a pesca é a única fonte de renda para centenas
ou milhares de pescadores de todo o litoral nordestino. Além disso, as
pessoas, de forma voluntária, é que vêm trabalhando para fazer a
remoção do óleo, colocando em risco a sua saúde, por conta das
substâncias tóxicas que existem no produto químico. Segundo o Ibama,
é importante também destacar esse dado, o Maranhão tem 13 locais
atingidos pelo derramamento de óleo. E os dados apontam que é o
sétimo Estado, o Maranhão é o sétimo Estado em áreas afetadas. Esse
dado que eu coletei é ainda de setembro, talvez dados atualizados
indicam que o Maranhão tem mais áreas afetadas. No Maranhão, é
importante também destacar isso, até tartarugas já foram encontradas
cobertas de óleo, aqui no Terminal de Cujupe, que as pessoas conseguem
identificar, avistar da beira do mar. Na última atualização de áreas
atingidas pelo óleo, que foi também essa atualização desde o dia 17 de
outubro, o Ibama registrou presença de manchas de óleo na praia de
Itatinga, praia da Mamuna, Ilha do Livramento, em Alcântara, e na Ilha
Caçacueira, Resex de Cururupu. A primeira vez que o óleo foi avistado
aqui no litoral do nosso estado foi no dia 25 de setembro, lá em Santo
Amaro. Então é uma verdadeira negligência que nós temos que
denunciar, aqui, do Governo federal, do Governo do Presidente
Bolsonaro, que pouca atenção dá ao meio ambiente e não leva o caso,
um caso tão impactante como esse, a sério. Por fim, Senhor Presidente,
eu acho que nós parlamentares que estamos debatendo esse tema temos
que tomar algumas medidas para chamar a atenção do Governo federal
para que, de fato, além do que  dia a dia é noticiado pela grande imprensa,
e pouco caso tem feito o Governo federal, nós temos, como
representantes do povo maranhense, tomar providência no sentido de
exigir do Ministério do Meio Ambiente, providência no sentido de
conter o avanço do óleo nas praias nordestinas, o avanço do óleo nas
praias do nosso estado do Maranhão, para que os nossos pescadores,
os catadores, as pessoas que moram nas margens das praias, nas Ilhas
do nosso litoral não fiquem atingidas por esse grande crime ambiental.
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É nesse sentido que não só nós, como a sociedade também tem que
cobrar das autoridades competentes providências no sentido de que a
gente possa superar esse grande crime ambiental que acontece no nosso
país.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu peço que inclua no tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, dez minutos, para o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, telespectadora da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu venho à tribuna para destacar que, na última quinta e
sexta-feira, realizamos mais uma etapa do ‘Assembleia em Ação’,
projeto executado pela Mesa Diretora da Assembleia, por toda a Casa.
E cumprimentar e parabenizar por mais essa programação que foi
muito positiva no município de Timon, pelo número de participantes,
pelo nível de discussão, pelo debate, mas, sobretudo, Presidente
Othelino, por podermos, lá em Timon, colocar em prática uma lei
aprovada por essa Assembleia, uma lei de sua autoria que permite que
os municípios maranhenses possam fazer convênios com a Polícia
Militar, com a Polícia Civil, com o sistema de segurança, para
potencializar os serviços da Polícia Militar, da Polícia Civil nos
municípios e permitiu que o Prefeito Luciano, Prefeito Timon, Prefeito
Luciano Leitoa doasse em sistema de parceria 10 viaturas para a Policia
Militar, 10 viaturas modelo Duster. E com essas viaturas precisam,
obviamente, de policiais para conduzi-las e para trabalhar e que, com
certeza, com o Projeto de Lei aprovado, a jornada operacional de
trabalho desses policiais será paga pela Prefeitura. Porque, apesar de
Segurança Pública ser uma política constitucionalmente do Estado, o
município, o cidadão mora no município. O Prefeito recebe as cobranças
e, obviamente, também tem a sua parcela de responsabilidade. O Prefeito
Luciano que já doou motocicletas para a Polícia Militar, que já instalou
o Programa Ronda Escolar, agora inova com o Programa Patrulha no
Bairro, em parceria com a Polícia Militar, mas graças a uma Lei,
Deputado Edivaldo Holanda, aprovada por esta Casa, que desta forma
se torna legal o uso extra do policial militar, da sua jornada. E o policial
militar também será recompensado para poder fazer esse serviço extra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Um aparte,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Já concedo,
Deputado César Pires. Também, Presidente Othelino, os participantes
puderam presenciar essa ação da Assembleia, V. Ex.ª pôde conhecer
um pouco melhor o município de Timon. E digo aos senhores, que
como Timon é uma cidade, talvez, do interior uma das mais politizadas,
a presença da classe política também foi muito significativa. Nós
tivemos lá 78 Vereadores, 10 Prefeitos da região e 02 Vice-Prefeitos,
além de diversas lideranças, Presidentes de Câmaras, Associação de
Moradores, a Sociedade Civil Organizada, então foi um evento que
realmente foi positivo. Esperamos que o próximo ‘Assembleia em
Ação’, que o Presidente, com certeza, já deve estar acompanhando
para poder fazer o novo encontro, é dizer que a Assembleia se tornou
mais presente. Lá em Timon, aqui dos 42 Deputados atualmente, a
população conhece mais o nosso mandato, obviamente, pela atuação,
e tendo oportunidade de conhecer outros 15, 16 Deputados, Deputado
Presidente Othelino, acho que 16 Deputados que estiveram presentes.
Então, com certeza, foi um encontro produtivo não só para a
Assembleia, mas para a população. Deputado César Pires, o aparte.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Rafael, endosso tudo o que V. Ex.ª falou, dos avanços do trabalho que

foi feito institucionalmente lá em Timon, mas não posso perder de
vista nem a oportunidade de uma situação da forma como você nos
tratou, tanto você como o Prefeito Luciano quanto o Chico Leitoa, no
qual os dois eu convivi aqui nesta Casa. E você foi muito educado com
todos nós, a atenção costumeira que você dá, a educação sua e quero
parabenizá-lo. É difícil um oposicionista falar tão bem de um governista
líder, mas eu me sentiria mal se eu não fizesse essas justas referências
à forma como você nos tratou, e no todo, a Prefeitura e o trabalho que
foi feito. Eu não estive presente na entrega das viaturas por uma questão
óbvia, política e tudo, mas nem por isso o meu coração deixa de
reconhecer o trabalho que o Luciano está fazendo, o trabalho que o
Chico sempre teve como político e seu trabalho merecedor também
palmilhando, caminhando, quem sabe até rumo a um futuro Executivo.
Vou perder aqui um colega excelente, um profissional de quilate como
você, mas o Maranhão vai ganhar um grande Prefeito.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Eu não pude participar desta segunda edição do ‘Assembleia
em Ação’ em razão de uma questão de doença na família. Eu gostaria
muito de ter ido, primeiro, para reforçar esse trabalho integrado de
toda a Casa que foi muito bem representado por 20 Parlamentares,
quase metade dos Deputados desta Casa estiveram lá em Timon
reforçando a importância do Legislativo, essa integração, e cada vez
mais aprendendo, estando presente em cada região, discutindo o que é
necessário discutir. Mas eu também faria questão de destacar, se eu
tivesse ido, e o faço agora, a importância do mandato exercido por
V.Exa. nesta Casa. V.Exa. tem surpreendido, a cada ano, a cada dia, e a
capacidade de se relacionar bem, um líder que V.Exa. é, um Deputado
estudioso, um Deputado que tem boas proposições e que defende com
afinco o seu povo, de modo muito especial, de Timon, de toda a região
Leste. E eu teria muita vontade de ir partilhar, de dizer a toda a
comunidade de Timon, que estaria presente, da importância do mandato
de V.Exa. nesta Casa. Mas o faço agora testemunhando um grande
companheiro que V. Exa. é, um Parlamentar da mais alta relevância, que
tem grande contribuição ao Maranhão, a esta Casa, e também no apoio
ao Governo Flávio Dino. Parabéns a V.Exa. por receber tão bem esse
projeto de grande importância encabeçado pelo Presidente Othelino
Neto. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Rafael Leitoa, se puder também fazer um aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputado Marco, pelas palavras, dizer ao Deputado César Pires que
ele pode ficar tranquilo que o meu objetivo é ficar aqui com ele os
quatro anos, a gente debatendo o Maranhão. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – Meu
líder, Deputado Rafael Leitoa, primeiramente, eu quero aqui parabenizá-
lo pelo belo discurso, parabenizá-lo pelo tratamento que Vossa
Excelência e a família Leitoa estiveram com o nosso Presidente, com
todos os Deputados ali presentes. Quero justificar minha ausência,
onde eu vim conversar com Vossa Excelência que a gente estava em um
evento, aqui em São Luís, da Expoema, e a gente como expositor,
colaborador e incentivador, eu não poderia me ausentar. Mas soube do
sucesso, em que eu quero aqui parabenizar o prefeito pela entrega da
Patrulha dos Bairros, muito importante para aquela cidade, mesmo no
momento de dificuldade, no momento que hoje nós precisamos
realmente levar segurança, com mais afinco, para os bairros, que nós
sabemos do trabalho do nosso Governo do Estado, mas é importante
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que os municípios também façam a sua parte. Quero aqui também
agradecer pelo grande atendimento que o seu Chico Leitoa teve com a
gente, lá em Brasília, no gabinete do nosso Senador Weverton Rocha,
total atenção, nos ajudou bastante a resolver as demandas, lá em Brasília,
do nosso povo maranhense, e é isso o que importa. Vejo a família de
Vossa Excelência, o Prefeito Luciano, Vossa Excelência, aqui na
Assembleia Legislativa, seu Chico ajudando Timon e principalmente
também lá em Brasília, as demandas dos políticos que chegam ali
levando os problemas e saindo com os problemas resolvidos. Então, o
que eu tenho mesmo é pedir desculpas pela ausência e parabenizá-lo
pelo grande movimento, parabenizar o Presidente da Assembleia
Legislativa que tem feito toda esta ‘Assembleia em Ação’ levando para
as cidades, nos quatros cantos do Maranhão, ouvindo as problemáticas,
trazendo tudo que a população tem que ali falar, como foi o caso de
Esperantinópolis que o Presidente esteve lá na Câmara de Vereadores,
e é importante, a Assembleia indo lá na fonte pegar os problemas, não
esperar que os problemas venham até a Assembleia. Então, eu quero
aqui também parabenizar o Presidente Othelino, pelo ‘Assembleia em
Ação’ que é um movimento ímpar, é um movimento que é preciso a
gente realmente levar essa instituição junto ao povo. Muito obrigado e
parabéns.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputado Vinícius Louro, pelo aparte. E dizer que V. Exa. estava
realmente em outra missão, porque V. Exa. era o nosso representante
ali no Expoema, como deputado, como expositor e estava lá
representando a Casa. A gente compreende perfeitamente e obrigado
pelas palavras. O companheiro Chico Leitoa está lá, sim, em Brasília,
ajudando o nosso Senador Weverton a executar esse mandato que o
senador faz tão bem. Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
– Meu amigo, eu quero aqui, Deputado, parabenizá-lo, por essa sessão
que foi levada até a cidade de Timon. Eu quero aqui lamentar que não
foi possível a minha ida, devido coincidir com uma data aqui do encontro
Nacional do PTB Mulher, mas eu sei que a Casa, mais da metade da
Casa foi. E eu quero aqui dizer que eu sei que foi um sucesso, pelo que
a gente viu e acompanhou. E, assim, a Assembleia Legislativa tem
desempenhado um belo papel por meio da sua representatividade aqui,
representando como líder do Governo. Deus o abençoe! E eu quero
aqui me justificar, porque meu coração estava lá. Eu queria muito
participar, mas não foi possível, querido.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputada Mical. Só agradecer, Presidente, a presença de todos os
deputados que estiveram lá, que aqui eu vou tentar nominar: o
Deputado Adelmo, o Deputado Ariston, o Deputado Arnaldo Melo, o
Deputado César Pires, Deputado Ciro Neto, Deputado Dr. Yglésio,
Deputada Dra. Cleide Coutinho, Deputado Glalbert, Deputado Hélio
Soares, Deputado Othelino Neto, obviamente, o nosso Presidente,
Deputado Rafael Leitoa, Deputado Ricardo Rios, Deputado Roberto
Costa, Deputado Wellington do Curso, Deputado Zé Gentil, Deputado
Zito Rolim. Muito obrigado a todos que estiveram prestigiando o
“Assembleia em Ação”. Presidente, com certeza, a gente a cada encontro
vai se aperfeiçoando, o próximo vai ser melhor do que foi em Timon,
porque, com certeza, a Assembleia vai melhorando, vai se
aperfeiçoando. E agradecer também ao Senador Weverton que esteve
presente, o Presidente Othelino, que bem conduziu os trabalhos.
Colocou na mesma Mesa, um ex-prefeito, o prefeito atual, deputado
da oposição, ou seja, um evento suprapartidário. E é assim que tem
que ser estes eventos, porque nós temos que discutir é o povo, é o
Maranhão. É isso que importa para que a gente possa evoluir como
político cada vez mais. Muito obrigado, Presidente. Parabéns, mais
uma vez!

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro, por 10 minutos,
com apartes. Agradeço suas gentis palavras, Deputado Rafael. De
fato, o “Assembleia em Ação” em Timon, foi um evento muito bom,
muito positivo. Eu tive a oportunidade, e outros Deputados que lá
estiveram, de conhecer melhor Timon e o entorno. Neste contato com
a classe política, com quem participou do evento, fomos muito bem-
recebidos lá pelo Prefeito Luciano Leitoa. E participar também das
entregas das viaturas que a Prefeitura cedeu à Polícia Militar, para a
criação do Programa Ronda nos Bairros, foi também bastante
gratificante. Então, leve, Deputado Rafael, o nosso agradecimento pela
forma gentil e carinhosa com que V.Exa., assim como o Prefeito Luciano,
o ex-Deputado Chico leitoa, e toda a equipe receberam esta comitiva,
não só dos Deputados, mas de todos os servidores da Assembleia que
estiveram em Timon, na quinta e na sexta-feira passada. Deputado
Vinícius com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - O Deputado Marco Aurélio ficou para a Sessão
de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Rigo
Teles, Roberto Costa, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e
Zé Inácio Lula. 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 (as) Deputados (as): Edson Araújo, Zito Rolim, Ciro Neto, Adriano
e Rigo Teles. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria que foi
transferida para a próxima Sessão e submeteu à deliberação da Mesa,
que deferiu, os Requerimentos n°s: 599/19, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias, realizadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2019,
considerando que esteve participando da missão empresarial à China,
representando este Poder e 600/19, também do Deputado Rildo Amaral,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias,
realizadas nos dias 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2019, conforme
atestado médico. O requerimento n° 601/2019, de autoria do Deputado
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Wellington do Curso, foi transferido devido a ausência do autor. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Lei Complementar nº 009/19, de autoria do Poder
Judiciário; os Projetos de Lei nºs 371, 377 e 453/19, todos de autoria
do Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 602/19, de autoria da
Deputada Mical Damasceno e 603/19, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Duarte Júnior
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de outubro de 2019.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Neto Evangelista, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Vinícius
Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei n°s: 502/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que
considera de Utilidade Pública a Associação das Donas de Casa do
Conjunto Roseana Sarney, com sede no Município de Paço do Lumiar
e 503/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui no
calendário de eventos do Estado do Maranhão a campanha Mais
Mulheres na Política; Requerimentos nºs: 561/19, do Deputado Zé
Inácio Lula, solicitando a realização de audiência pública, promovida
pela Comissão de Assuntos Econômicos, para debater sobre a situação
dos Correios no Maranhão;  562/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa, votos de
congratulações as gestoras, da Escola de Ensino Ardalião Amércio Pires,
de Barra do Corda, Senhoras Iusa Bilio de Sousa Arruda  e Rosa Amélia
Silva Feitosa; 563 e 564 /19, ambos do Deputado Pastor Cavalcante,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 02 a 04 e de 09 a 11 de setembro, nos dias 16,
23, 24, 25 e 30 do referido mês e no período de 01 a 08 de agosto e nos
dias 12, 21, 22 e 26 do referido mês, conforme atestado médico;
Indicações nºs: 1337/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, com a devida indexação do Anteprojeto
de Lei que institui a Política Estadual de Educação Empreendedora, a
ser desenvolvida nas escolas técnicas e de nível médio do Estado do
Maranhão; l338/19, do Deputado Ariston, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, no sentido de providenciar

a recuperação da MA 006, especificamente entre os Municípios de
Pinheiro, a Pedro do Rosário e Zé Doca; 1339 e 1340/19, ambas do
Deputado Ariston, ao Superintendente Regional da CODEVASF no
Maranhão, Senhor João Francisco Jones Fortes Braga, solicitando a
instalação de Diques da Baixada nos Povoados Mangaúba e Capim, no
Município de Pedro do Rosário; 1341/19, ainda do Deputado Ariston,
ao Governador do Estado, bem como a Secretária de Estado da Mulher,
solicitando a disponibilização da Carreta da Mulher para a Sede do
Município de Pedro do Rosário; 1342/19, do Deputado Wendell Lages,
ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a implantação de uma unidade vocacional do IEMA
(Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia) no Município de
Itapecuru-Mirim; 1343/19, do Deputado Zé Inácio Lula, ao Secretário
de Estado de Educação, solicitando reforma da Casa Familiar Rural de
Bequimão, localizada no PA Padre Paulo; 1344/19, do Deputado Zé
Inácio Lula, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior
e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando asfaltamento na Rua Tucanos, próximo a NISSAN da
Avenida Holandeses, que dá acesso ao Edifícil Ilha de Capri e 1345/19,
ainda do Deputado Zé Inácio Lula, ao Prefeito de São Luís e ao
Secretário de Trânsito e Transportes de São Luís, Senhor Francisco
Canindé Barros, solicitando que seja colocada faixa de pedestre em
frente à Escola Municipal anexo Maria Alice Coutinho na Avenida
Matões Turu que dá acesso ao Parque Vitória. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir, na forma
regimental as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao
Deputado Fernando Pessoa, que parabenizou o Centro de Ensino
Ardalião Américo Pires por ter obtido a melhor avaliação da URE
Barra do Corda na prova da SEAMA, importante instrumento de
avaliação da qualidade de ensino e informou que protocolou uma Moção
de Aplausos em reconhecimento aos alunos e professores da escola.
Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 454/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 075/
19), que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania-CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle, este Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Em segundo turno, tramitação Ordinária, foi aprovado
e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de Emenda, o
Projeto de Lei nº 145/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que
institui a política de Prevenção à Violência contra Profissionais da
Educação da Rede Pública de Ensino do Estado do Maranhão. Ainda
em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental os Projetos de Lei nºs: 146/19,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, dispõe sobre a criação da Semana
Estadual da Saúde do Professor e 362/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado
do Maranhão o Evento Canta Barra, realizado no Município de Barra
do Corda. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou,
com substitutivo, o Projeto de Lei nº 185/19, de autoria da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, que dispõe sobre isenção de tarifa de energia
elétrica, de água e esgotos dos consumidores atingidos por inundações,
com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle. O Projeto de Lei nº 392/19, de
autoria do Deputado Ciro Neto, foi transferido a pedido do autor e o
Projeto de Lei nº 229/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, foi
transferido devido à ausência da autora. Com parecer favorável da
CCJC, em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o
Projeto de Resolução Legislativa n° 097/19, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, que concede Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor João Vicente de Macêdo Claudino. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 557/19,
do Deputado Felipe dos Pneus, à Secretária de Estado da Agricultura,
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Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar, solicitando informações quanto
à existência de um projeto de reforma do prédio da Unidade Regional
da Agência da AGED, no Município de Santa Inês; 558/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão,
solicitando informações acerca da suspensão dos serviços de neurologia
no Hospital Macrorregional Tomás Martins, no Município de Santa
Inês. O Requerimento n° 559/19, do Deputado Wellington do Curso,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe
a quantidade de policiais militares nomeados entre os anos de 2015 a
2019 no Estado do Maranhão foi indeferido. O autor recorreu ao Plenário
da decisão da Mesa e o respectivo requerimento foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão. Na forma regimental também foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei n°s
086 e 435/19, de autoria da Deputada Daniella Tema; 419/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe e 426/19, de autoria da Deputada
Mical Damasceno e o Requerimento n° 562/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Wellington do Curso falou pela liderança do Partido da Social
Democracia Brasileira-PSDB. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. No Expediente Final, se pronunciaram os
Deputados Felipe dos Pneus e Wellington do Curso. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de outubro de
2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputado Rafael Leitoa - Segundo
Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 095/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 987/2019

Altera e acrescenta dispositivos da Resolução
Legislativa nº 460/2005, que trata da estrutura
administrativa da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1°. Fica criada como unidade de apoio e assessoramento
da Presidência, a Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos,
com status de Diretoria.

Art. 2°. A Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos
tem por finalidade assessorar a alta Administração na definição e
atualização de sua Visão, Missão, de suas estratégias para o alcance
dos objetivos.

Art. 3°. O Núcleo de Distribuição de Expediente de que trata
o Art. 9° da Resolução Legislativa 460/2005 passa a ser vinculado à
Subdiretoria de Cadastro, Direitos e Deveres, órgão este subordinado
à Diretoria de Recursos Humanos.

 Art. 4°. Fica alterada a denominação do Núcleo de Assistência
aos Legisladores Municipais do Maranhão, da Estrutura das Unidades
de Linha e Execução da Diretoria Geral, para Núcleo de Apoio aos
Agentes de Licitação, que a partir desta Resolução, passa a ser vinculado
à estrutura das unidades de execução da Comissão Permanente de
Licitação – CPL.

Art. 5°. Fica criada na estrutura da Diretoria Geral, a Comissão
de Supervisão e Controle de Contratações - CSC.

Art. 6º. A Comissão de Supervisão e Controle de Contratações
- CSC tem por finalidade assessorar a Diretoria Geral na supervisão
das atividades administrativas relacionadas aos processos de

contratação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
respeitada a competência específica dos órgãos técnicos nas esferas
financeira, jurídica e de auditoria, bem como das demais unidades
executoras.

Parágrafo Primeiro: A Comissão de Supervisão e Controle –
CSC, de caráter permanente, será composta por, no mínimo, um
Presidente e três membros, recrutados na estrutura de cargos existentes
na Assembleia Legislativa, para a realização dos trabalhos e com
dedicação exclusiva.

Parágrafo Segundo.  A Mesa Diretora, por meio de Resolução
Administrativa, fará a nomeação dos integrantes da comissão de que
trata o caput desse artigo e expedirá as demais normas regulamentares
de que trata esta Resolução.

Art. 7°. O art. 4° da Resolução Legislativa 460/2005, de 17 de
fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.4° - Integram a Presidência, como unidades de apoio e
assessoramento:

 I – o Gabinete da Presidência;
II – a Secretaria Particular da Presidência;
 III – o Gabinete Militar;
IV – a Auditoria Geral;
V – a Procuradoria Geral;
VI – a Assessoria Especial;
VII – a Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos;
VIII – a Corregedoria;
 IX – a Ouvidoria Parlamentar;
X – a Subdiretoria de Cerimonial;
XI – o Gedema – Grupo de Esposas de Deputados do Estado

do Maranhão.
XII- Creche Sementinha.”

Art. 8º. O art. 9º da Resolução Legislativa 460/2005, de 17 de
fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.9º - As estruturas das unidades de linha e execução, que
integram a Presidência, são:

I Diretoria Geral
a. Diretoria de Comunicação Social
a.1 - Subdiretoria de Televisão Parlamentar:
a.1.1 - Núcleo Técnico;
a.1.2 - Núcleo Jornalístico.
a.2 - Subdiretoria de Publicação e Divulgação:
a.2.1- Núcleo de Diário Legislativo;
a.2.2 - Núcleo de Divulgação;
a.2.3-Núcleo de Transmissão Impressa;
b. Diretoria de Orçamento e Finanças
b.1 - Subdiretoria de Finanças:
b.1.1 - Núcleo de Administração Financeira;
b.1.2 -. Núcleo de Contabilidade.
b.2 - Subdiretoria de Orçamento e Planejamento:
b.2.1 - Núcleo de Planejamento Orçamentário;
b.2.2 - Núcleo de Controle Orçamentário.
c. Diretoria de Recursos Humanos
c.1 -Subdiretoria de Folha de Pagamento
c.1.1 - Núcleo de Folha de Pagamento;
c.1.2 - Núcleo de Atos.
c.2 - Subdiretoria de Cadastro, Direitos e Deveres:
c.2.1 - Núcleo de Cadastro, Direitos e Deveres;
c.2.2 - Núcleo de Planejamento, Treinamento, Avaliação,

Recrutamento e Seleção.
C.2.3 – Núcleo de Distribuição de Expediente.
d. Diretoria de Administração
d.1 - Subdiretoria de Manutenção e Serviços:
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d.1.1 - Núcleo de Zeladoria do Palácio;
d.1.2 - Núcleo de Transporte;
d.1.3 - Núcleo de Protocolo e Portaria;
d.1.4 - Núcleo de Reprografia;
d.1.5 - Núcleo de Instalação Predial;
d.1.6 - Núcleo de Qualidade Ambiental;
d.2 - Subdiretoria de Material e Patrimônio:
d.2.1 - Núcleo de Compras;
d.2.2 - Núcleo de Almoxarifado;
d.2.3 - Núcleo de Patrimônio.
e. Diretoria de Tecnologia da Informação
e. 1 - Subdiretoria de Sistemas:
e.1.1 - Núcleo de Desenvolvimento;
e.1.2 - Núcleo de Suporte à Rede.
e.2 - Subdiretoria de Apoio ao Usuário.
 f. Diretoria Institucional
 f.1 - Núcleo de Apoio Institucional;
 f.2 - Núcleo de Projetos.
g. Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional
g.1- Subdiretoria de Saúde e Medicina Ocupacional:
g.1.0- Núcleo de Atendimento Médico;
g.1.1 - Núcleo de Segurança do Trabalho;
g.1.2 - Núcleo de Atendimento Odontológico;
g.1.3- Núcleo de Serviço Social;
g.1.4 - Núcleo de Atendimento Psicológico.
h. Diretoria de Desenvolvimento Social:
h.1 - Instituto do Legislativo Maranhense
h.2 - Escola do Legislativo
i. Comissão Permanente de Licitação.
 i.1.0- Núcleo de Apoio aos Agentes de Licitação
j. Comissão de Supervisão e Controle de Contratações – CSC
II Diretoria Geral da Mesa
a. Diretoria Legislativa
 a.1 - Núcleo de Comissões Técnicas;
 a.2 - Núcleo de Apoio às Comissões.
b. Diretoria de Documentação e Registro
 b.1 - Núcleo de Taquigrafia;
 b.2 - Núcleo de Revisão.
 b.3 - Núcleo de Áudio;
 b.4 - Núcleo de Anais;
 b.5 - Núcleo de Controle da Legislação;
 b.6 - Núcleo de Arquivo;
 b.7 - Núcleo de Biblioteca;
 c. Consultoria Legislativa.
 d. Coordenação Parlamentar
d.1 – Núcleo de Controle de Atos;
d.2 – Núcleo de Ata e Registro;
d.3 – Núcleo de Apoio Parlamentar;
d.4 – Núcleo de Suporte do Plenário.

Art. 9º. Fica revogada a Resolução Legislativa n° 590/2019.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  24  de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 023/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 428/2019,

de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre a
proteção às gestantes participantes de concursos públicos estaduais.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 611/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.

A presente Proposição de Lei tem por finalidade proteger as
mulheres gestantes quando da sua participação no teste de aptidão
física em concursos públicos promovidos pelos Poderes Públicos do
Estado do Maranhão, de maneira a assegurar da mulher grávida inserção
no certame de forma igualitária.

No tocante a matéria, o projeto busca adequar os processos
seletivos aos ditames da Carta Magna, garantindo primordialmente
assegurar a igualdade material entre os candidatos de concurso públicos,
especialmente quando se trata de estado de gravidez. Nesse sentido, o
estado de gravidez não pode ser considerado em desfavor da gestante,
uma vez que, não se trata de patologia, ou mesmo anomalia, mas sim
de estado temporário em que a realização de exercícios físicos pode
prejudicar o feto e a gestante, assim justifica o autor da propositura de
lei.

Com efeito, verifica-se que o presente Projeto de Lei é salutar
para o fortalecimento da lisura dos concursos no âmbito do Estado do
Maranhão.

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

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

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

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 428/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Gentil
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Paulo Neto
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 633/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 489/2019, de autoria

do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Institui o “Dia Estadual
do Radialista”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

O art. 1º da proposição, por sua vez, expõe que o referido dia
será comemorado anualmente, no dia 07 de novembro.

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei nº 489/2019, ora apresentado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 489/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 649/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 125/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Cantor e Compositor
César de Jesus Carvalho Nascimento..

Esclarece o autor da propositura, que o o Senhor César de
Jesus Carvalho Nascimento, nascido em 9 de junho de 1961 em
Teresina, Piauí, foi criado no Estado do Maranhão. O pai, José do
Espírito Santo Nascimento, era foi líder comunitário, jogador de futebol,
poeta e sanfoneiro. No início dos anos 70 a família morou em São
Paulo e depois no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, onde passou
parte da infância e parte da adolescência. Nos anos 80 passou a residir
no Maranhão. Teve aulas com Mestre Felipe, aprofundando o
conhecimento da tradição e da polirritmia dessa manifestação afro-
brasileira do Maranhão na Escola Laborarte.

Produziu, juntamente com o Laborarte, um CD gravado no
quintal  da escola, um CD de Mestre Felipe. No ano de 1999 voltou a
residir no Rio de Janeiro, onde desenvolveu projetos culturais como a
oficina de percussão “Crivador, Matraca e Pandeirão: uma viagem
pelos ritmos do Maranhão”; “César Nascimento, Tambô & Forró”,
apresentado por cinco meses no ano de 2003, na Casa Hombu, na
Lapa, centro do Rio de Janeiro.

Ainda com suas informações rítmicas, produziu em 2006, para
a TV Futura, vinhetas musicais dos compositores Josias Sobrinho,
Weligton Reis e José Ignácio, falando sobre a cultura do Maranhão,
na voz da cantora Rita Ribeiro.

Iniciou a carreira artística aos 16 anos integrando a banda de
rock Vale do Som, com a qual se apresentou em quadras de colégio do
Rio de Janeiro. Passou por diversos festivais e, de volta ao Maranhão,
fez parte da banda de soul “Vale do Som”. A partir de 1982, em São
Luís, passou a desenvolver a carreira lançando vários discos solos.

Participou de diversos festivais de música, entre os quais
“Festival de Verão - TV Bandeirantes”, de São Luís com a composição
“Nordeste de fulô”; “Festival Viva” com a música “Forrockiando”;
“Festival Carajás - CVRD” com “Boizinho de viola” e ainda no
“Festival Carajás - CVRD” com a composição “Maracujá”. Por
essa época participou do “Projeto Pixinguinha” em teatros de São
Luís e ainda do “Canta Nordeste”, festival no qual interpretou de sua
autoria a música “O radinho”. Destaque

também para sua composição “Fogueira”, com a qual foi
classificado para o “Festival da Música Brasileira”, promovido pela
Rede Globo. Em 1998 formou com Carlinhos Veloz a dupla Baião de
2, apresentando-se no Teatro Arthur Azevedo (São Luís - MA), Teatro
Rival (RJ), SESC’s Pompéia e Vila Mariana (São Paulo - SP). Integrando
o Baião de 2, lançou um CD homônimo, com o qual a dupla apresentou-
se em Portugal, Espanha e França, onde, em Paris, fizeram show no
Carrossel do Louvre. Ainda com o Baião de Dois, cantaram como
convidados de Alcione no Canecão e no Teatro Rival no Rio de Janeiro.
No ano de 2004 lançou o CD “Serenin”, do qual se destacaram as
faixas “Volta pra mim” (c/ Vicente Telles e Alê Muniz); “Batê pra tê”
(c/ Alê Muniz); “Dorei” (c/ Pedro Braga e Carlos Colla); “Rainha
minha” e “Essa menina é linda”, ambas em parceria com Vicente
Telles, e ainda a faixa-título, também em parceria com Vicente Telles.
Em 2005 participou da gravação do DVD de Alcione. No ano de 2006
lançou o disco “Quero fogo”. Do CD destacamos as composições
“Que tal” (c/ Celso Borges); Sapato pra todo pé;(c/ Vicente Telles);
“Sananinha de balão” (c/ Luciana Bacelar); “Galeguinha” (c/ Alê
Muniz); “Na ilha” (c/ Renata Nascimento e Tião Carvalho) e “Um
instante”, feita em parceria com o poeta Ferreira Gullar, além da
regravação de seu sucesso “Ilha magnética”. Neste mesmo ano
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participou da gravação do DVD da cantora Alcione. Lançou dois LPs
e seis CDs até 2007. No ano de 2011 apresentou o espetáculo “Um
show de brasilidade - César Nascimento e banda” no palco do Teatro
Sesi, no Palácio de Cristal, em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro.
No show contou com as participações especiais do grupo Tribo de
Gonzaga, da dupla Ricardo e Mariano, da cantora Maíra Santafé,
Ícaro Gaspar e do grupo Companhia Mariocas. Em 2012 lançou o
CD e DVD “Ilha magnética - Ao vivo” no Teatro Arthur Azevedo, em
São Luís, no Maranhão. O DVD, um mini-documentário musical em
homenagem à cidade de São Luís, reuniu sucessos da carreira dos
oito discos anteriores e ainda contou com as participações especiais
de artistas do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 125/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 125/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 651/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 414/2019 de autoria do Deputado
Ciro Neto que “Dispõe sobre o direito de irmãos, alunos de rede
pública estadual, estudarem na mesma instituição de ensino no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.”

É necessário dizer que o art. 53 do Estatuto da Criança e do
Adolescente -ECA  (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) já prevê
no inciso V o direito de irmãos frequentarem a mesma escola .

“Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, garantindo-se vagas no mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação
dada pela Lei nº 13.845, de 2019)”

Destaca-se que Lei Federal é a norma geral sobre o assunto
com aplicabilidade em todo território nacional, porém Projeto de
Lei analisado não está complementando a norma geral conforme a
competência concorrente, apenas transcrevendo com outras palavras
o que já é um direito a criança e ao adolescente

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

nº 414/2019, haja vista o art. 53, V, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) já dispor sobre o assunto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 414/2019,
de acordo com o voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Zé Inácio Lula.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                  Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 653 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 448/2019, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que visa obrigar a
instalação de detectores de metais nos estabelecimentos de Ensino
Público no Estado do Maranhão.

Inicialmente, sob o ponto de vista estritamente formal, a
Constituição Estadual do Maranhão, em seu art. 43, inciso V, determina
que compete privativamente ao Governador iniciar projetos de lei que
versam sobre criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual, senão vejamos:

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

No Projeto de Lei em análise, apesar da extrema relevância,
juridicamente é tido como criador de atribuições aos Órgãos do Governo,
o que é vedado pelo dispositivo citado acima.
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A medida ora proposta é tipicamente matéria administrativa,

que deve ser regulada pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo.
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador

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

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 43, inciso V,
da CE/89, é a de que a iniciativa das Leis que disponham sobre
“estruturação e atribuições” a Órgãos Públicos é do Poder Executivo.
Portanto, a iniciativa parlamentar, ora sob exame, é inconstitucional.

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para Órgãos do Estado gerando despesas,
violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e,
consequentemente, o princípio da separação dos poderes (Art. 2º, da
CF/88 e o parágrafo único, do art. 6º, da CE/89), padecendo de
inconstitucionalidade formal.

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

Portanto, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar com este
teor, se mostra inconstitucional:

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

Diante da inconstitucionalidade da propositura de Lei, acima
apontada, sugerimos, que o Ilustre Deputado, autor da Proposição de
Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote
as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

448/2019, 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 448/2019, de acordo com o
voto do relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 662/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional

nº 017/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que
Altera a Constituição Estadual para dar nova redação ao §4° do art. 92
e acrescer os arts. 28A, 28B e 104A, que dispõem sobre a Procuradoria
Geral da Assembleia Legislativa.

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

Nos termos da referida Proposição, o §4°, do art. 92, da
Constituição Estadual, passa a ter a seguinte redação:

Art. 92 - ..............................................................................
§4°. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo estadual, citará previamente o Procurador-Geral
do Estado e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa,
que defenderão o ato ou texto impugnado, ou, no caso de
norma legal ou ato normativo municipal, o Prefeito e o
Presidente da Câmara, para a mesma finalidade.

Ademais, acrescem à Constituição Estadual, os arts. 28 A, 28
B e 104 A, com as seguintes redações:

Art. 28 A - A consultoria jurídica e a representação judicial,
no que couber, do Poder Legislativo, bem como a supervisão
dos seus serviços de assessoramento jurídico são exercidas
pelos procuradores que integram a Procuradoria Geral da
Assembleia Legislativa, vinculada à Mesa Diretora.
Art. 28 B - Os deputados que forem demandados
judicialmente podem requerer à Mesa Diretora que a
consultaria jurídica e a representação judicial sejam feitas
pela Procuradoria Geral da Assembleia, caso a ação judicial
se refira exclusivamente ao exercício da atividade
parlamentar.
Art. 104- A . No processo judicial que versar sobre ato
praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração,
a representação do Estado incumbe ao Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa, na forma do art.28A desta
Constituição.

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

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

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

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

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.
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Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se

autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

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

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
017/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 017/2019, na forma do texto original, nos termos do voto
do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  664 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 128/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Luiz
Felipe Baleia Tenuto Rossi.

Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear, O Senhor  Deputado Federal
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi (SP), “Baleia Rossi”, como é conhecido,
aos 47 anos, é o atual e mais jovem presidente nacional do MDB.
Nascido em São Paulo, em 9 de junho de 1972, foi eleito vereador no
município de Ribeirão Preto (SP) em 1992, sendo reeleito duas vezes
para o cargo, em 1996 e 2000. Em 2002 ocupou o cargo de deputado
estadual em São Paulo e em 2014 foi eleito deputado federal, cargo
para o qual foi reeleito em 2018. O Parlamentar, protagonista no
importante processo de renovação do MDB, ocupa lugar de destaque
no Congresso Nacional, tendo, em abril deste ano, apresentado a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da “Reforma Tributária”
que está sendo discutida na Câmara.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 128/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 128/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 670/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 492/2019, de autoria
do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Banco de Alimentos do Estado
do Maranhão - Equipamento público de segurança alimentar e
nutricional, no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social - SEDES, e dá outras providências.

 Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, o Banco de
Alimentos do Estado do Maranhão, equipamento público de segurança
alimentar e nutricional do âmbito das estratégias intersetoriais para
redução de perdas e desperdícios de alimentos, vinculado à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES, tem como objetivo a
coleta de alimentos para distribuição, diretamente ou mediante entidades
cadastradas, às pessoas ou famílias em estado de vulnerabilidade social,
alimentar e nutricional, referendadas pelo Centro de Referência
Especializado da Assistência Social - CREAS ou pelo Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS.

O Banco de Alimentos de que trata a presente propositura de
Lei tem por finalidades: proceder à coleta, recondicionamento e
armazenamento de produtos e gêneros alimentícios, perecíveis ou não,
desde que em condições de consumo humano, bem como efetuar a
distribuição dos produtos e gêneros arrecadados e adquiridos.

Esclarece a Mensagem Governamental, que diante da
essencialidade do implemento de políticas públicas mais eficazes de
abastecimento alimentar no âmbito do Estado, intenta-se, com o Projeto
de Lei em comento, dispor sobre o Banco de Alimentos do Estado do
Maranhão - Equipamento de Segurança Alimentar, de forma a atender
as entidades da rede socioassistencial e as famílias em situação de
vulnerabilidade nutricional, conferindo o acesso aos alimentos pelos
mais diversos segmentos da população. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III e
V (organização administrativa, estruturação e atribuições das secretarias
de estado ou órgãos equivalentes da Administração Pública Estadual).

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da
Constituição Estadual.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 492/2019 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 492/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 673/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 487/2019, de autoria

do Senhor Deputado Vinícius Louro, que Eleva os Festejos de Nossa
Senhora das Graças e os Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à
condição de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão”.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei é justificado
em virtude de os Festejos de Nossa Senhora das Graças, que acontece
no mês de Agosto e, dos Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos que
acontece no mês de Setembro, ambos no Município de Arari; serem a
mais antiga manifestação cultural e religiosa deste município.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy, correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo
também o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial,
constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes,
as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a
receber expressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo
à manutenção e à difusão das práticas culturais.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados
e ao  Distrito  Federal competência  concorrente   para legislar   sobre
proteção  ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e
paisagístico.

Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio  de lei, esclarecemos que a  jurisprudência  é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o
tombamento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

VOTO DO RELATOR:
Posta assim a questão, concluímos pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade, e por conseguinte pela aprovação do Projeto
de Lei nº 487/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 487/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 674/ 2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 458/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que proíbe cobrança de taxa de religação pelos
serviços públicos de água e energia elétrica em caso de corte por falta
de pagamento.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos
e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato,
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos
na Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e
1063, Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

A fase de iniciativa consiste em assegurar a determinado agente
ou grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo
pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-
2003, Plenário, DJ de 9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um

dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

A competência para legislar sobre energia e seus termos de
exploração é da União Federal (artigo 22, IV, da CRFB), por tais razões,
o parlamentar estadual não detém poderes para iniciar o processo
legislativo na referida matéria.

Ademais, ainda que houvesse possibilidade de regulamentação
estadual, o Supremo Tribunal Federal detém entendimento sedimentado
no sentido de que a iniciativa para regulamentação de concessões públicas
é privativa do Chefe do Poder Executivo, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do
Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar
que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às
pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos. Reserva de Administração.
Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso
extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal
Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de
iniciativa do poder legislativo que preveem determinado
benefício tarifário no acesso a serviço público concedido,
tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato
administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder
Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da
separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da
referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e
65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário,
a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja
prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma
em referência, originado de projeto de iniciativa do poder
legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva
de administração, por ser atinente aos contratos
administrativos celebrados com as concessionárias de
serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30,
inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental
não provido.” (ARE 929.591-AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de  27/10/2017).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO
DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO
DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA
POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES.
AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão de obra pública,
celebrado pela Administração capixaba, ao conceder
descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.
2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os
poderes, harmonia e não separação, na medida em que o
Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão
dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de
declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
(ADI 2.733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de
3/2/2006).
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No caso concreto, o presente projeto pretende criar obrigações
aos concessionários de serviço concedido pelo Executivo, obrigações
essas que gerarão custos contratuais que podem afetar o equilíbrio
financeiro da concessão, ocasionando uma provável revisão contratual,
o que, em última análise, onerará o Poder Executivo, ferindo, portanto,
a arquitrave constitucional da separação dos poderes.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal detém jurisprudência
no sentido de considerar inconstitucional projeto de lei estadual que,
especificamente, proíbe cobrança de taxa de religação pelos serviços
públicos de água e energia elétrica em caso de corte por falta de
pagamento, trata-se do julgamento da Ação de Direta de
Inconstitucionalidade nº 5610, que concluiu pela invalidade da Lei
Estadual nº 13.578, de 14.09.2016, do Estado da Bahia, que detinha o
mesmo teor do projeto de lei ora em análise

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 458/2019, por possuir
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 458/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Zé
Inácio Lula.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 675/2019

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

legalidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 457/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a alienação onerosa, pelo Estado, das armas de fogo de uso em
serviço fornecidas sob acautelamento, para os agentes públicos que
especifica, e dá outras providencias.

A Constituição Estadual, seguindo o regramento da
Constituição Federal, disciplina no art. 43 algumas matérias
que precisam ter iniciativa privativa do Governador para se
tornarem válidas, dentre as quais se encontra a organização
administrativa e a disciplina do regime jurídico dos seus
servidores.

A alienação onerosa recai na organização administrativa inerente
ao Poder Executivo, ao passo que a garantia aos agentes de obterem as
armas de fogo recai sobre o regime jurídico de direitos e deveres dos
servidores também.

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 43, incisos III
e V, da CE/89, é a de que a iniciativa das Leis que disponham sobre
“organização administrativa e matéria orçamentaria, bem como
estruturação e atribuições a Órgãos Públicos” é do Poder Executivo.
Portanto, a iniciativa parlamentar, ora sob exame, é inconstitucional,
visto que trata sobre a organização administrativa e cria ônus para a

Administração Pública, portanto, não poderia ter sido tratada em Projeto
de Lei de iniciativa Parlamentar.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei

nº 457/2019, em face da sua inconstitucionalidade, com base nos
fundamentos supracitados.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 457/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29  de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado César Pires

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 676/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 126/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Fábio Macêdo, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-
Governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Junior,
natural de Colinas- Maranhão.

Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear,  Carlos Orleans Brandão
Júnior, nascido em 2 de junho de 1958 em (Colinas - MA) é um
empresário e político brasileiro. É vice-presidente Nacional do
Republicanos e vice-governador reeleito do Maranhão. Anteriormente,
atuou como Deputado Federal por dois mandatos consecutivos. É
formado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do
Maranhão - UEMA. Iniciou sua vida pública nos anos 1990, ocupando
o cargo de Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente. Ainda em
meados dos anos noventa, passou pelas funções de Chefia do Gabinete
do Vice- Governador; foi Secretário de Estado de Articulação Política
e também Secretário Chefe do Gabinete do Governador. Sua primeira
filiação política foi ao PFL. Em 2006, foi filiado ao Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) e disputou sua primeira eleição,
concorrendo ao cargo de Deputado Federal. Nessa ocasião, foi eleito
com quase 135 mil votos. Foi reeleito em 2010, Assumiu a Presidência
Estadual do PSDB em 2011. Permaneceu no cargo até o rompimento
com o partido, em 2017. Filiou-se ao Republicanos (até então, PRB).
Deputado Federal (2007-2014). Em sua atuação como Deputado
Federal, Carlos Brandão conquistou aprovação de Projetos de Lei em
benefício da cultura nordestina e maranhense. Instituiu o dia 30 de
junho como Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Através de um Projeto
de Lei, no terceiro domingo de julho, quando é celebrada a tradicional
Missa do Vaqueiro, passou a ser O Dia do Vaqueiro Nordestino.
Defendeu a classe dos médicos veterinários ao encaminhar ao
Ministério da Saúde proposta que torna obrigatória a participação de
médicos veterinários no Programa Saúde da Família - PSF. A portaria
foi publicada pelo Ministério da Saúde e garante a inclusão desses
profissionais para a vigilância epidemiológica em todo território
brasileiro. É o autor da Lei Nº 12.196/2010, que estendeu a atuação
da Codevasf aos Vales do Mearim e do Itapecuru. Renunciou ao cargo
para concorrer às eleições de 2014 como vice-governador. Vice-
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Governador do Estado do Maranhão (2018-presente). Nas eleições
de 2014, foi eleito Vice-Governador do Maranhão na chapa encabeçada
por Flávio Dino (PCdoB). É o atual presidente do Conselho de
Administração da Empresa Maranhense de Administração Portuária
(Emap). Destaca-se no acompanhamento de Projetos Especiais do
Governo do Estado, especialmente em missões internacionais.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 126/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macêdo.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 126/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  677/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 127/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles , que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor ao Dr. João
Francisco Jones Fortes Braga.

Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear ,João Francisco Jones Fortes
Braga, 58 anos, natural de Nina Rodrigues- MA, Técnico Agrícola
pela Escola Agro técnica Federal do Maranhão, Bacharel em Direito
pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de São Luís.
Iniciou sua vida profissional em 1982 na cidade de Imperatriz -MA,
como Técnico Agrícola pela Empresa Estadual CODAGRO
(Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Maranhão).  Em
1981 foi designado como Chefe da Agência do Sistema Nacional de
informação de Marcado Agrícola/SIMA/ Polo Nordeste, na cidade de
Pinheiro -MA.  Trabalhou ainda como Técnico Agrícola pela Companhia
de Defesa Agropecuária no município de Bacabal de 1984 a 1987.  Foi
Secretário Municipal de Administração de Nina Rodrigues – MA de
1989 a 1992. Diretor do Centro de Ensino Médio João Pereira Martins
Neto também em Nina Rodrigues – MA no ano de 1993.  Exerceu a
função de Subchefe da Casa Civil do Governo do Estado do Maranhão
de 1995 e 1996.  Prefeito Municipal de Nina Rodrigues por dois

mandatos consecutivos, do ano de 1997 a 2004. Atuou como Secretário
Parlamentar de Câmara dos Deputados em Brasília do ano de 2005 a
2008.

Secretário Adjunto de Secretaria Estadual da Coordenação e
Articulação Política do Governo do Estado do Maranhão de 2009 a
2011.  Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do
Maranhão – INMEQ, órgão delegado do INMETRO no Maranhão,
de 2011 a 2014.  Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados
em Brasília -DF no ano de 2015.  Exerceu a função de Superintendente
Regional/ Nordeste da Empresa Brasil de Comunicação – EBC de
2015 a 2016. Atualmente exerce o cargo Superintendente Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – CODEVASF – 8ª Superintendência, de 2016 onde presta
relevante serviço.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 127/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 127/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 680/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 131/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor José
Augusto Cutrim Gomes.

Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear, o Doutor José Augusto
Cutrim Gomes, é membro do Ministério Público do estado do Maranhão
desde 1993. Nasceu em São Luís – Maranhão. Formou-se em Direito
no ano de 1987, pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. É
pós-graduado em Direito Tributário (UNDB) e Direito Constitucional
(CEUMA). Pós-graduando em Gerontologia pela Faculdade Unyleya.
Pós-graduado em Administração Pública pela FGV. Foi presidente da
Associação dos Membros do Ministério Público do Maranhão –
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AMPEM. Exerce a titularidade da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa
da Pessoa Idosa na Capital. É integrante da Associação Nacional dos
Membros do Miistério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e
Pessoas com Deficiência – AMPID. Associado da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia -SBGG. Voluntário da Associação Brasileira
de Alzheimer – ABRAZ.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 131/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 131/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 681/2019

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

antijuridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 467/2019 de autoria do
Senhor Deputado Roberto Costa,  que “Dispõe sobre a obrigatoriedade
de formação em curso superior de Educação Física para a docência
da disciplina Educação Física nas instituições de ensino públicas e
privadas no estado do Maranhão.”

O presente Projeto de Lei prevê que o exercício da docência e
orientação de prática da disciplina Educação Física nas instituições
públicas e privadas no Estado do Maranhão é obrigatória a formação
profissional em curso superior em Educação Física na modalidade
Licenciatura devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da
Educação.

A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina
que compete à União legislar sobre condições para o exercício das
profissões, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício das profissões;”

Cabe à União a f iscalização e regulamentação das
profissões, contudo esta delega tal função às entidades de

fiscalização por meio de lei federal. No caso em tela, foi delegado
tal atribuição ao Conselho Federal de Educação Física e seus Conselhos
Regionais através na Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998 que
“Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de
Educação Física.”

Conforme Odete Medauar (1999, p. 28), são “a chamada
polícia das profissões, que originariamente caberia ao poder público,
é, assim, delegada aos conselhos profissionais, que, nessa matéria,
exercem atribuições típicas do poder público.”

Os Conselhos Profissionais possuem finalidade de disciplinar
e fiscalizar, não só sob o aspecto normativo, mas também punitivo, o
exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercício
destas.

A regulamentação das profissões deve ser realizada no
âmbito nacional e não estadual, ou seja, somente Lei Federal poderá
regular atividades profissionais, ou seja, só Lei editada pela União
poderá estabelece que determinada profissão deverá ser exercida por
profissional de nível superior.

A título de esclarecimento, vale aqui destacar o entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Julgamento da ADI 4387/SP, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 8.107, DE 27 DE OUTUBRO DE 1992, E
DECRETOS Nº 37.420 E Nº 37.421, TODOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. REGULAMENTAÇÃO DA
ATIVIDADE DE DESPACHANTE PERANTE OS
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I E XVI, DA CF/88).
RATIFICAÇÃO DA CAUTELAR. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.  A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de
prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação
dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais,
acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que
estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício.
Violação da competência legislativa da União, a quem
compete privativamente editar leis sobre direito do
trabalho e
sobre condições  para  o exercício de profissões .
Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da
Carta Magna, que assegura ser livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve
ter caráter nacional, não se admitindo que haja
diferenças entre os entes federados quanto aos
requisitos ou condições para o exercício de atividade
profissional.  Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente. ADI 4387.”

No mesmo sentido o diapasão do Tribunal Regional da 3ª
Região, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª
REGIÃO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO.
EDITAL. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS
SEMANAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. 30
HORAS. SEMANAIS. LEI FEDERAL N.º   8.856/94.
 CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL.
REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1.Extrai-
se do art. 22, inciso XVI da Constituição Federal, que a
disciplina legal da organização e condições para o
exercício de profissões é de competência privativa da
União, cabendo-lhe a edição de normas gerais, de
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observância obrigatória em todas as unidades da
federação, inclusive dos Municípios.  2. Editada a Lei nº
8.856/94, que disciplina a jornada de trabalho dos
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, limitando-a a 30
horas semanais, não se pode, em nome da afirmada a
autonomia Municipal, admitir que lei editalícia estabeleça
carga horária superior ao limite estabelecido por lei nacional.
4. Observado o piso salarial, o Município dispõe de
autonomia legislativa e orçamentária para livre disposição,
cabendo ao Poder Judiciário interferir somente em casos de
flagrante ilegalidade. 5. Remessa oficial desprovida.”

O Ministério Público Federal através do Parecer nº 178.032/
2015-AsJConst/SAJ/PGR, também se manifesta pela
inconstitucionalidade de Lei Estadual que regulamenta exercício de
profissão, como veremos abaixo:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.660/2014, DE
ALAGOAS. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADES DE
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. OFENSA AO
ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. 1.
Não cabe a lei estadual versar critérios e condições para
exercício de profissões, sob pena de violação do art. 22,
XVI, da Constituição da República. De acordo com este,
compete à União legislar acerca de condições para o
exercício de profissões. 2. Por invasão de competência
privativa da União, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
inconstitucionalidade de leis estaduais que dispunham sobre
condições para exercício de profissões. Precedentes. 3.
Parecer pela procedência do pedido.”

Ressalta-se que, a matéria referente à regulamentação
de profissões, como no caso em tela, é de competência privativa
da União, não podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de
ferir as normas do processo legislativo e o princípio federativo,
padecendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).

Em relação aos professores da rede pública estadual é de
competência do Poder Executivo conforme estabelece o art. 61, §1, II,
c, da CF/88 sendo este dispositivo de observância compulsória dos
estados e municípios.

A Constituição Estadual no seu art. 43, IV, prevê de forma
cristalina que a competência no tocante aos servidores públicos
estaduais para iniciativa de lei é do Poder Executivo, vejamos:

 “Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013).
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 Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998).”

Cabe ao Poder Executivo quando a criação dos cargos do
magistério estadual estabelecer quais os critérios para investidura
no referido cargo observando as normas federais sobre o exercício de
profissão.  Neste ponto, a proposição viola a reserva de inciativa e em
consequência a separação de poderes.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADI 3894, in verbis:

“COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO
TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do
trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria
profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA
– REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante
dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da
Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder
Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico
de servidor. A norma é de observância obrigatória por
estados e municípios.”

No tocante aos professores dos munícipios, com base no
princípio federativo e a autonomia municipal, a competência para legislar
sobre servidor público municipal é de cada município e não do estado,
com observância estabelece a legislação federal sobre o exercício de
profissões.

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

467/2019 em face de sua inconstitucionalidade formal por violar
competência União, princípio federativo e separação dos poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 467/2019, de acordo com o
voto do relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 683 /2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 509/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que “Considera de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Missionário Resgate, Localizado no Município de
Itapecuru-Mirim.

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).
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O Instituto Missionário Resgate trata-se de uma sociedade

civil de direito privado, sem fins lucrativos, que terá duração por
tempo indeterminado, com sede e foro no município de Itapecuru
– Mirim – MA, que tem como objetivos e finalidades recuperar
pessoas adultas do sexo masculino viciadas em drogas, bebidas
alcoólicas e dependentes de substâncias tóxicas de qualquer
natureza.

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 509/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 684 /2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 502/2019, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que “Considera de Utilidade Pública a Associação
das Donas de casa do Conjunto Roseana Sarney, com sede e foro
no Município de Paço do Lumiar, 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 civil, sem fins lucrativos, de caráter
comunitário, cultural e educacional, com sede e foro em Paço do Lumiar,
com duração indeterminada, e tem como objetivos promover e estimular
a educação infantil e cultural, realizar atividades sócios-educacionais,
tais como: palestras, cursos e outros.

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 502/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 687 /2019

RELATÓRIO:
Trata – se de Projeto de Lei nº 466/2019, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que visa dispor sobre a Campanha Educativa
Publicitária de alerta para a população sobre o período de “Defesos”,
no âmbito do Estado do Maranhão.

Registra a justificativa do autor, que o defeso é a paralisação
temporária da pesca para a preservação das espécies, tendo como
motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações
causadas por fenômenos naturais ou acidentes. Esse período é
estabelecido, por meio de atos normativos (portarias, instruções
normativas) discutidos e publicados pelo órgão federal competente,
definido por espécie a serem protegidas de acordo com as regiões
hidrográficas, área de ocorrência.

A prática da pesca artesanal, exige o respeito à legislação, para
que os recursos pesqueiros sejam mantidos com sustentabilidade.
Assim, os pescadores devem respeitar os períodos de defeso, quando
as espécies entram em fase de reprodução, pois para a vida animal
fluvial e lacustre, a proibição da pesca varia de acordo com a bacia
hidrográfica. Já, em relação à vida marinha, este período sofre variações
em cada região do País.

  Com efeito, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição, a teor do que dispõe o art. 24,
inciso VI, da CF/88.

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

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

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

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa a serem adotadas



QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA42
pelo Estado quando do período de defesos, que ficará a critério do
Poder Executivo.

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

Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original,
sugerimos a aprovação do presente projeto de lei na forma de
substitutivo.

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

Lei nº 466/2019 por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo a cima sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 466/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI N° 466 / 2019

Dispõe sobre Campanha Educativa Publicitária
de alerta para a população sobre o período de
‘Defesos’, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º - Os órgãos públicos competentes ficarão responsáveis
pela realização da Campanha Educativa Publicitária permanente de
alerta para a população, sobre o período de “Defesos”, conforme atos
normativos vigentes (portarias, instruções normativas), publicados
pelo órgão federal competente, definido por espécie a serem protegidas
e sua área de ocorrência.

Art. 2º - O cumprimento do disposto no art. 1º desta Lei, será
realizado por meio da utilização de cartazes impressos sobre o assunto,
a serem afixados em todas as peixarias e estabelecimentos similares no
Estado do Maranhão.

Parágrafo único - Os responsáveis pelas peixarias e
estabelecimentos similares poderão solicitar sempre que necessário,
aos órgãos públicos competentes, à reposição dos cartazes impressos,
sem custo algum para esses estabelecimentos.

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   688 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 237/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações
para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do   Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda modificativa, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, 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 237/2019) 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 237/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 29 de  outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator:  Deputado Zé Inácio Lula

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

PROJETO DE LEI Nº 237 / 2019

Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações
para Proteção da Infância e da Juventude do Estado
do Maranhão.

Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para a criação do
Cadastro Estadual de Informações para a Proteção da Infância e da
Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro de Pedófilos.

Parágrafo único: Serão incluídos no Cadastro de que trata o
“caput” deste artigo as pessoas com condenação transitada em julgado
pelos crimes previstos nos artigos 240 a 241-E, e no artigo 244-A,
todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos artigos
217-A a 218-B do Código Penal.

Art. 2º O Cadastro de que trata a presente Lei poderá ser
da responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública ou outro
Órgão a critério do Poder Executivo.

Art. 3º O Cadastro Estadual de Informações para a Proteção
da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão será constituído,
no mínimo, dos seguintes dados:

I – informações pessoais e foto do agente;
II – idade do agente;
III – circunstâncias e local em que o crime foi praticado;
IV – endereço atualizado do agente;
Art. 4º O Cadastro Estadual de Informações para Proteção da

Infância e da Juventude do Estado do Maranhão será disponibilizado,
por meio de sistema informatizado com acesso restrito e uso exclusivo,
às Polícias Civil e Militar, membros do Ministério Público e do Poder
Judiciário, bem como demais autoridades, conforme regulamentação.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo para
sua fiel execução.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019 43



QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


