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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/11/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Fábio Macedo

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.11.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 017/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
ALTERA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA DAR NOVA
REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 92 E ACRESCER OS ARTIGOS 28-A,
28-B E 104-A, QUE DISPÕEM SOBRE A PROCURADORIA
GERAL DA ASSEMBLEIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. – TRANSFERIDA
DEVIDO FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 598,

615/19).

2. PROJETO DE LEI N° 431/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE
GESTÃO DE PESSOAS DOS PODERES LEGISLATIVO,
EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, BEM COMO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM FAVOR DO HOSPITAL ALDENORA BELLO
NA FORMA QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE PARECER. VISTA
CONCEDIDA AO DEP. CÉSAR PIRES E DEMAIS MEMBROS
DA CCJC, POR 24 HORAS.

3. PROJETO DE LEI N° 375/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES
ESTADUAIS PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS
SOBRE A FIBROMIALGIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER. VISTA CONCEDIDA AO DEP. CÉSAR
PIRES E DEMAIS MEMBROS DA CCJC, POR 24 HORAS.

III - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

4. PARECER Nº 657/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 145/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE “INSTITUI A POLÍTICA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DO
MARANHÃO. – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

5. PARECER Nº 701/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 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 À DEPRESSÃO PÓS-PARTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

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

6. PROJETO DE LEI N° 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CARTÃO DIGITAL DE VACINAÇÃO - CDV. -  COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE SAÚDE
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTOR. (3ª SESSÃO).

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 609/19)

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR LUIS FELIPE BALEIA TENUTO
ROSSI. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. 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. TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (3ª SESSÃO).

VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 053/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO ENGENHEIRO
LOURIVAL DA CUNHA SOUZA, COORDENADOR DA
CAMPANHA SOS VIDA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 134/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSÉ WILSON DE ARAÚJO E SILVA, NATURAL DE PARNAÍBA-
PI.. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. REQUERIMENTO N° 601/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
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AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON 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. INDEFERIDO, O
AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.

12.REQUERIMENTO N° 614/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE APLAUSOS AO
GOVERNADOR FLÁVIO DINO; AO PREFEITO DE SÃO LUÍS
EDIVALDO HOLANDA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DEPUTADO OTHELINO NETO; AO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO ESTADO
DO MARANHÃO – ASCEM, SENHOR IVALDECI MENDONÇA
E DEMAIS AUTORIDADES, PARABENIZANDO-OS PELO
EMPENHO DE TODOS PARA A REALIZAÇÃO DA 61ª
EXPOEMA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (2ª SESSÃO).

13.REQUERIMENTO N° 616/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM À
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO LUÍS, EM RESPOSTA AO
OFÍCIO 1393/19 E MOÇÃO 105/2019. AGRADECENDO PELAS
CONGRATULAÇÕES. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA
SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (2ª
SESSÃO).

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

14.REQUERIMENTO N° 611/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA FAZENDA, O SR. DÉLCIO RODRIGUES,
INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DAS
DÍVIDAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DOS CONTRIBUINTES
(PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA) QUE POSSUEM
DÉBITOS RELATIVOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ISSQN E AO IPTU DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS/MA. TRANSFERIDA  A VOTAÇÃO DA SESSÃO
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (1ª SESSÃO).

15.REQUERIMENTO N° 619/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA TRANSCRITO NOS ANAIS
DA CASA, O ARTIGO DE AUTORIA DO JUIZ DE DIREITO E
MEMBRO DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS, DR.
AURELIANO NETO, SOB TÍTULO SANTA DULCE DOS
POBRES, PUBLICADO NOS JORNAIS O IMPARCIAL E O
PROGRESSO, ONDE O AUTOR TRATA COM MUITA
SABEDORIA SOBRE A SANTIFICAÇÃO DA IRMÃ DULCE.

16.REQUERIMENTO N° 620/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 24/09 E 01, 10 E 16/
10/19, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

17.REQUERIMENTO N° 621/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 122/2019, DE SUA AUTORIA.

18.REQUERIMENTO N° 622/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO
O PROJETO DE LEI Nº 157/2019, DE SUA AUTORIA.

19. REQUERIMENTO N° 623/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 130/2019, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/11/2019 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 540/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretrizes para o Programa
Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 541/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que equipara os portadores de doença
renal crônica e as pessoas com deficiência para fins de acessibilidade e
oportunidades referentes ao percentual legal de vagas reservadas no
âmbito da administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 542/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que considera pessoa com deficiência,
para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento
de cargos e empregos públicos do Estado do Maranhão, o indivíduo
diagnosticado com audição unilateral, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 543/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos no âmbito do
Estado do Maranhão às pessoas desempregadas e/ou hipossuficientes.

5. PROJETO DE LEI Nº 544/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do Programa
de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a
finalidade de atender e capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro
militar e agente penitenciário no âmbito do Estado do Maranhão, para
o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e
do suicídio e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 545/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito do usuário
de serviço de distribuição de água ao ressarcimento em casos de
interrupção da prestação dos serviços.

7. PROJETO DE LEI Nº 546/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui no âmbito do Estado do
Maranhão, as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos
da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques,
Dona Cotinha.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 146/19,
de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Excelentíssimo Senhor João Batista Brito Pereira
e dá outras providências.

10. MOÇÃO Nº 045/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que envia Moção de Aplausos e congratulações aos
Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos de Sousa, natural
de Colinas – MA, e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú – Ma,
parabenizando-os pela aprovação na seleção da escola de Bale Bolshoi
de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

11. MOÇÃO Nº 046/19, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração à Cibele Loiola Coelho Dias, ao Colégio Militar
Tiradentes III, na pessoa do Professor Claudecy Alves dos Santos,
pela seleção no programa Jovem Senador, do Senador Federal.

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 534/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 094/19, que institui a Política Estadual de
Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá ser
implementada em cooperação com a União e os Municípios e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 535/19, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 095/19, que altera a Lei Nº 10.574, de 30
de março de 2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
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da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 539/19, de autoria do Ministério
Público, enviado pelo Ofício Nº 8412019, que dispõe sobre a reposição
de perdas inflacionárias na remuneração dos servidores do quadro de
apoio técnico-administrativo do Ministério Público do Estado do
Maranhão, altera anexos da Lei Nº 8.077/2004 e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 536/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação do Dossiê Mulher
Maranhense na forma que especifica e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 537/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
premiação igual entre gêneros, nos eventos de competições esportivas
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 538/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a inclusão dos doadores de
sangue e medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita
contra os vírus de gripe e hepatite, nas condições que especifica.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 144/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao atleta velocista José
Carlos Moreira (“o Codó).

5. MOÇÃO Nº 042/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao estudante Rômulo Fernandes, pela iniciativa de espalhar cestos de
lixo na Rua Rio Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência
de lixeiros padronizados, o que culminou na ação do poder público
municipal em restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas.

6. MOÇÃO Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao Dr. Cassius Guimarães Chai, pelo recebimento do título de professor
da Normal University of Political Science and Law Beijing, valorosa
instituição de ensino superior da China, país que mantém fortes laços
comerciais com o Estado do Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 044/19, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que envia Moção ao Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Rodrigo Maia, que repudia as declarações do
Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, Deputado Eduardo
Bolsonaro, em que sugere a utilização de instrumento não-democrático,
como forma de controlar eventuais movimentos populares.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 533/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que dispõe acerca do direito de usuários do
sistema de saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de
permanência em atendimento ou internação.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 143/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Vitor Mendes
Pereira e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 039/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que envia Moção de Louvor pela canonização da Irmã Dulce
à Sua Santidade o Papa Francisco, através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva.

4. MOÇÃO Nº 040/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que seja encaminhada através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Moção de Louvor pela
canonização da Irmã Dulce.

5. MOÇÃO Nº 041/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que seja encaminhada através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Arquidiocese
de São Luís do Maranhão, Moção de Louvor pela canonização da Irmã
Dulce.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 531/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que institui a Lei Estadual de Liberdade
Religiosa no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 532/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o descarte de lixo
cortante no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

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, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as):  Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza
Hortegal, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Vinícius
Louro e Wendell Lages.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e a Ata) Ata
lida, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 540 / 19

Estabelece as diretrizes para o Programa Estadual
Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art.1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o Programa
Estadual Jovem Empreendedor Rural, fomentando e desenvolvendo a
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educação empreendedora ao jovem empreendedor rural, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art. 2º. Referida norma visa beneficiar jovens empreendedores
rurais com idade entre 16 (desesseis) a 29 (vinte e nove) anos de idade,
que atuem no meio rural e que possuam baixa renda bruta familiar.

Parágrafo único. Considera-se para efeito desta Lei, baixa
renda bruta familiar aquela que não exceda a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor máximo fixado pelo Conselho Monetário Nacional
para enquadramento dos (as) beneficiários (as) do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF -, nos termos
do Manual de Crédito Rural.

Art. 3º. Os princípios para o fomento ao jovem empreendedor
rural serão:

I - a elevação da escolaridade do jovem empreendedor do campo;
II – a capacitação e formação do jovem empreendedor do campo

mediante a difusão do conhecimento tecnológico e das inovações
voltadas para o meio rural;

III – o desenvolvimento sustentável;
IV – o respeito às diversidades regionais e locais;
V – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público,

o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com fim específico
de estimular as iniciativas do jovem empreendedor do campo;

VI - a promoção do acesso ao crédito rural do jovem
empreendedor do campo;

Art. 4º. As diretrizes para o Programa Estadual Jovem
Empreendedor Rural visam preparar os jovens para exercer papel
estratégico de agente do desenvolvimento rural e tem como objetivos:

I – fomentar a transformação de jovens em líderes
empreendedores, com sensibilidade para identificar oportunidades de
desenvolvimento profissional, familiar e do território onde estão
inseridos;

II – potencializar a ação produtiva de jovens filhos de
agricultores familiares, combinando ações de formação, de assistência
técnica e de acesso ao crédito;

III – estimular a elaboração de projetos produtivos, a serem
desenvolvidos pelos jovens agricultores, como forma de viabilizar
alternativas de trabalho e renda;

IV – ampliar competências, conhecimentos e práticas que
possibilitem a gestão empresarial eficiente do negócio agrícola,
promovendo o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o
planejamento, o uso de técnicas produtivas, a comercialização, os
negócios rurais e a governança;

V – incentivar o desenvolvimento de competências relacionadas
a atividades não agrícolas com potencial para expansão no meio rural;

VI – estimular os jovens e suas famílias a estruturarem estratégia
de governança para a sucessão familiar;

VII – ampliar a compreensão sobre desenvolvimento rural
sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais, políticas públicas
para a agricultura familiar, organização e gestão social;

VIII – incentivar o uso de conhecimentos tradicionais associado
às inovações tecnológicas e às ferramentas de gestão associativa das
atividades rurais;

IX – despertar no jovem o interesse pelo negócio cooperativo
e destacar seus benefícios para competitividade dos produtos.

Art. 5º. O Estado do Maranhão atuará de forma coordenada,
nos níveis estadual e municipal, para apoiar o jovem empreendedor do
campo por meio de quatro eixos:

I – educação empreendedora, que visem ao estímulo ao ensino
do empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e
universidades, com vistas à educação e à formação de jovens
empreendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem seu
interesse e potencializem seu protagonismo nas atividades voltadas
para o desenvolvimento do setor rural brasileiro;

II – capacitação técnica, proporcionando ao jovem o
conhecimento prático, de caráter não formal, necessário para a adequada
condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-
financeira do empreendimento rural;

III – acesso ao crédito, incentivará a viabilização de novos
empreendimentos e a manutenção e expansão de empreendimentos já
existentes por meio da criação de linhas de crédito rural específicas
para os jovens do campo;

IV – difusão de tecnologias no meio rural.
Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará e coordenará a

execução e planejamento desta Lei, no que for necessário à sua aplicação.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 24 de outubro de 2019. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A agropecuária brasileira tem demonstrado seu vigor pelos
sucessivos recordes de safra que vem apresentando e pela expressiva
participação nos resultados da balança comercial do País. Os resultados
alcançados não podem, contudo, esconder uma realidade muito
preocupante. Trata-se da necessidade de estímulo ao empreendedorismo
rural, no momento em que o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) revela, com base nos dados do último censo, que o
número de jovens que residem na zona rural do País caiu 10% em uma
década, entretanto, devemos lembrar que a população urbana depende
da produção do meio rural. Assim, é de suma importância criar condições
e oportunidades para o jovem permanecer no campo e isso só é possível
por meio do ensino e do uso das diversas inovações trazidas com as
tecnologias de informação e comunicação.

Sabemos que o Programa Empreendedor Rural, desenvolvido
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, tem como
principal objetivo desenvolver o potencial pessoal e profissional dos
participantes, proporcionando mudança de atitude do produtor e do
trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa
qualidade, o que vem se trazendo e colhendo bons frutos.

A pequena propriedade rural é um importante ativo familiar
que pode perder valor se não houver conhecimento aplicado. Hoje,
qualquer pessoa conectada à internet pode adquirir informações para
transformar uma propriedade rural em um próspero negócio, desde
que esteja rodeado também de técnicos preparados para tal.

Técnicas simples e baratas de irrigação, de correção e
conservação do solo, novas culturas, novos processos produtivos
podem ser difundidos a custos cada vez menores. Para que isso seja
possível em escala ampla, apresentamos aqui diretrizes para a
implantação do Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural,
estruturada em quatro eixos fundamentais, quais sejam, o da educação
empreendedora; o da capacitação técnica; o da inserção do jovem
empreendedor do campo nos sistemas de produção agropecuários,
mediante acesso Facilitado ao crédito rural; e o da difusão de tecnologias
no meio rural.

O objetivo principal do nosso projeto é capacitar os jovens
para que sejam líderes empreendedores, estimular o negócio cooperativo
e possibilitar o acesso ao crédito orientado para que possam transformar
pequenas propriedades familiares em unidades produtivas0
competitivas, permitindo-lhes o exercício de protagonismo estratégico
aos interesses do nosso estado e ao futuro de suas famílias e das
comunidades a que pertencem, priorizando ainda a educação voltada
para a solução de problemas práticos e a criação de redes cooperativas
para a difusão de conhecimentos e de experiências.

Por fim, solicito aos Parlamentares desta Casa o apoio à
iniciativa explanada, que não nos deixa esquecer de que o Estado do
Maranhão futuro depende da atenção e das oportunidades que dermos
aos jovens de hoje e que no contexto da atual tendência ao esvaziamento
do campo, a competitividade futura da agropecuária Maranhense
dependerá cada vez mais de jovens empreendedores motivados e
adequadamente capacitados.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 24 de outubro de 2019. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL
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PROJETO DE LEI Nº 541 / 19

Equipara os portadores de doença renal crônica e
as pessoas com deficiência para fins de
acessibilidade e oportunidades referentes ao
percentual legal de vagas reservadas no âmbito
da administração direta e indireta do Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Os portadores de doença renal crônica ficam
equiparados às pessoas com deficiência para fins de preenchimento do
percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no
âmbito das Administrações Direta e Indireta do Estado do Maranhão.

Art. 2º - As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Parágrafo Único - Será exigida, para fins de comprovação do
estado de saúde do doente renal crônico, documentação emitida pelos
órgãos competentes que atestem a doença referida.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como objetivo contribuir com a inserção
no mercado de trabalho de pessoas com doença renal crônica que,
atualmente, é um importante problema de saúde pública e da sociedade.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN),
existem hoje cerca de 92 mil pacientes em diálise no Brasil. Nos últimos
10 anos, esse número cresceu 115% e deve aumentar em uma proporção
de 500 casos por meio milhão de habitantes a cada ano.

Diversas pessoas no estado do Maranhão que começam o
tratamento dialítico nos casos crônicos estão prontas para voltar ao
trabalho pouco tempo depois. Para aqueles que fazem um transplante
o tempo de licença pode ser mais longo. Contudo, para essas pessoas
é necessária uma flexibilidade em virtude da continuidade do tratamento,
mas o retorno ao trabalho e à rotina faz com que elas se sintam mais
integradas na sociedade, aumentando a autoestima e a produtividade.

O principal objetivo desta Lei é assegurar que os direitos que
são garantidos às pessoas com deficiência sejam estendidos às pessoas
com doenças renais crônicas, em especial nas áreas de saúde com acesso
aos medicamentos; na área da educação com palestras preventivas e
que venham a conscientizar a população em geral sobre a problemática
da pessoa que possui a doença renal crônica, de modo inclusive a
reduzir o preconceito; no transporte, com relação ao passe livre que
existe para as pessoas com deficiência; além da área da assistência
social e do mercado de trabalho.

Ante o exposto, conto com o apoio dos ilustres nobres
deputados, para aprovar o presente projeto de lei que visa a inclusão
social e o bem-estar dos pacientes renais crônicos.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 542 / 19

Considera pessoa com deficiência, para os fins de
ingresso na reserva percentual de vagas para o
provimento de cargos e empregos públicos no
Estado do Maranhão, o indivíduo diagnosticado
com audição unilateral, e dá outras providências”.

Art. 1º - Considera-se pessoa com deficiência, para os fins de
ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos e
empregos públicos do Estado do Maranhão, o indivíduo diagnosticado
com audição unilateral.

Art. 2° - O indivíduo diagnosticado com audição unilateral
poderá concorrer aos cargos de empresa nas vagas em que esta estiver
legalmente obrigada a preencher com a pessoa com deficiência.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, verifica-se que conforme o artigo 24, inciso XIV,
da Constituição Federal, compete aos Estados legislar sobre proteção
e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Dessa forma,
do ponto de vista constitucional, é também de competência do Estado
legislar sobre a matéria apresentada.

A deficiência para fins de reserva de vagas deve ser
compreendida como a situação intermediária entre a plena capacidade
e a invalidez. É a perda ou anormalidade de uma função que gere
incapacidade para o desempenho de uma atividade, dentro do padrão
considerado normal para o ser humano.

Sabe-se que a perda auditiva implica em prejuízo da audição
em qualquer grau que reduza a inteligibilidade da mensagem falada para
a interpretação apurada ou para a aprendizagem. Diante desse fato,
independe da bilateralidade ou unilateralidade da surdez para que esteja
configurada a deficiência. Não há razoabilidade em distinguir as duas,
já que ambas proporcionam perda da captação da mensagem falada. A
fala, nesses casos, só é perceptível quando a voz é proferida em tom
muito alto. Por causa disso, a grande maioria dos sons da vida cotidiana
não é perceptível.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal de Justiça firmou
entendimento em que considera a perda auditiva unilateral igual ou
superior a 41 decibéis como deficiência e garante ao candidato de
concurso público o direito de disputar vaga para portadores de
necessidades especiais:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO
COMO PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL
(ANACUSIA). ENQUADRAMENTO NOS ARTIGOS 3º
E 4º DO DECRETO Nº 3.298/99. DECISÃO DO TRT
DA 15ª REGIÃO CONFIRMADA. I - Extrai-se da
documentação acostada aos autos, sobretudo do atestado
médico e do exame audiométrico, ser incontroversa a perda
auditiva unilateral do impetrante (ouvido direito), desde os
dez anos de idade - CID 10 - H91.9. II - O inciso II do artigo
4º do Decreto nº 3.298/99 define como deficiente auditivo
aquele que possua perda auditiva bilateral, parcial ou total
de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz. III -
O inciso I do artigo 3º daquele Decreto, por sua vez, conceitua
deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica
que gere incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.
IV - No caso, a condição do impetrante foi classificada como
perda auditiva superior a 91 decibéis (dB), comprovada por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.00OHZ, 2.000HZ
e 3.000HZ, superior, portanto, aos 41 decibéis (dB) previstos
no artigo 4º, II, do Decreto nº 3.298/99, com a redação dada
pelo Decreto 5.296/2004. V - De outro lado, consta
expressamente do Edital, em seu item 10.5, do Título “V”, a
possibilidade de “confirmação da condição de pessoa com
deficiência com base em legislação e jurisprudência de
Tribunais (inclusive o Tribunal de Contas da União)”. VI -
Nesse passo, vale registrar que esta Corte firmou o
posicionamento de que a perda auditiva unilateral (anacusia),
igual ou superior a 41 decibéis (dB), aferida na forma do
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artigo 4º, II, do Decreto Este documento pode ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob
código 10014CC5B8E74CFDCD. Poder Judiciário Justiça
do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho fls.3 PROCESSO
Nº TST-ED-ReeNec-5857-63.2015.5.15.0000 Firmado por
assinatura digital em 09/11/2016 pelo sistema AssineJus da
Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. nº
3.298/99, configura deficiência auditiva, assegurando ao
candidato o direito de concorrer em concurso público a vaga
destinada aos portadores de necessidades especiais. VII –
Remessa necessária da qual se conhece para confirmar a
decisão do TRT da 15ª Região.

Assim sendo, ante a motivação exposta e comprovado o
interesse público, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 543 / 19

Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição para concursos públicos no âmbito do
estado do Maranhão às pessoas desempregadas
e/ou hipossuficientes

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Os candidatos que estiverem desempregados ou que
tenha renda familiar per capita não superior a um salário mínimo ficam
isentos de pagamento de taxa de inscrição, nos processos de seleção
para qualquer cargo da Administração Direta, Indireta, Fundações
Públicas e Universidades Públicas no âmbito do Estado do Maranhão

Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a
concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no
momento da inscrição, nos termos do edital do concurso.

Art. 2º Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de
que trata o art. 1º estará sujeito a:

I – cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a
falsidade for constatada antes da homologação de seu resultado;

II – exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada
após a homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo;

III – declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade
for constatada após a sua publicação.

Art. 3º O edital do concurso deverá informar sobre a isenção de
que trata esta Lei e sobre as sanções aplicáveis aos candidatos que
venham a prestar informação falsa, referidas no art. 2º.

Art. 4º A isenção de que trata esta Lei não se aplica aos concursos
públicos cujos editais tenham sido publicados anteriormente à sua
vigência

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

JUSTIFICATIVA

No atual cenário, é alarmante o número de desempregados no
país e, consequentemente, no Maranhão. Dados recentes de pesquisas
não incluem trabalhadores que, embora não estejam desempregados,
ocupam subempregos, isto é, aqueles que se utilizam de bicos, para
conseguir uma renda precária, que geralmente fica aquém do salário
mínimo, o que é insuficiente para o sustento de uma família

Nesse contexto, o projeto sob análise visa também auxiliar
sobretudo jovens que estão desempregados e querem entrar no mercado
de trabalho. Esses jovens muitas vezes não possuem recurso para
pagar a taxa de inscrição e. tampouco, auxílio do governo para entrarem
no primeiro emprego.

Assim sendo, a proposição é meritória porque facilita o acesso
de pessoas hipossuficientes à possibilidade de disputar uma vaga e,
por conseguinte, ter acesso a cargo na administração pública, o que
contribui para a inclusão social do maranhense de baixa renda.

Cumpre ressaltar que esta Casa Legislativa já aprovou casos
de isenção de taxa em concurso público, a exemplo da Lei nº 10338/
2015, que garante a isenção aos doadores de sangue. Assim sendo,
primando pela uniformização das decisões, evidenciando-se a
constitucionalidade deste projeto e a necessidade real, apresenta-se a
referida propositura.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 544 / 19

Dispõe sobre a criação do programa de prevenção de
violências autoprovocadas ou autoinfligidas, com a finalidade
de atender e capacitar o policial civil, policial militar,
bombeiro militar e agente penitenciário no âmbito do estado
do Maranhão, para o auxílio e o enfretamento da
manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Prevenção de Violências
Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a finalidade de atender e
capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro militar, inspetor
prisional e agente penitenciário para o auxílio e o enfrentamento da
manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio.

Art. 2º - A prevenção da violência autoprovocada observará os
seguintes princípios:

I – a dignidade humana;
II – proximidade;
III – ações de sensibilização dos agentes;
IV – informação;
V – sustentabilidade;
VI – evidência científica.
Art. 2º - A prevenção das violências autoprovocadas ou

autoinfligidas observará as seguintes diretrizes:
I – a perspectiva multiprofissional na abordagem;
II – atendimento e escuta multidisciplinar;
III – a discrição no tratamento dos casos de urgência;
IV – a integração das ações;
V – a institucionalização dos programas;
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, as avaliações

psicológicas não terão caráter compulsório.
Art. 3º - Consideram-se violências autoprovocadas:
I – o suicídio: a violência fatal autoinfligida, deliberadamente

empreendida e executada com pleno conhecimento;
II – a tentativa de suicídio;
III – as autolesões, com ou sem a intenção de se matar;
IV – a ideação suicida: o pensamento recorrente de se matar.
Art. 4º - A prevenção das violências autoprovocadas é destinada

a alterar a conduta, as atitudes e a percepção dos membros profissionais
quanto ao comportamento suicida e será desdobrada em programas de
prevenção primária, secundária e terciária.

§ 1º A prevenção institucional das violências autoprovocadas
ou autoinfligidas deverá compor seis dimensões integradas:

I – incentivo à gestão administrativa humanizada;
II – formação e treinamento baseados nos preceitos da

prevenção;
III – atenção ao profissional que tenha se envolvido em

ocorrência de risco e experiências traumáticas;
IV – coleta, validação, notificação e sistematização de dados

de morte por suicídio, homicídios seguidos de suicídio e tentativas de
suicídio;
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V – assistência à saúde mental. Ver tópico
§ 2º A prevenção primária destina-se a todo o efetivo e será

constituída por ações de promoção da saúde física e psíquica, através
das seguintes medidas de proteção:

I – estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação
da família;

II – promoção da qualidade de vida, estimulando a prática da
atividade física regular;

III – estímulo à religiosidade, como possibilidade de espaço de
acolhimento, respeitando as convicções de crença e individuais dos
agentes;

IV – elaboração e/ou divulgação de programas de
conscientização, informação e sensibilização sobre o tema do suicídio;

V – realização de ciclos de palestras e campanhas que
sensibilizem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho;

VI – abordagem da temática da saúde mental em todos os
níveis de formação e qualificação profissional;

VII – promoção de encontros temáticos relacionados à qualidade
de vida no trabalho e à saúde mental;

VIII – criação de um espaço apartado do ambiente das
corporações destinado a ouvir o agente, onde ele se sinta seguro para
conversar sobre seus problemas.

§ 3º A prevenção secundária visa atingir os grupos de
profissionais que já se encontram em situação de risco de práticas de
violência autoprovocadas ou autoinfligidas, através das seguintes
medidas de proteção:

I – criação de programa de prevenção e atenção ao uso e abuso
de álcool e outras substâncias entorpecentes;

II – acompanhamento psicológico e religioso regular,
respeitando convicções e crenças, para profissionais que estejam
respondendo a processos;

III – organização de uma rede de cuidado como fluxo assistencial
que permita o diagnóstico precoce dos profissionais em situação de
risco, envolvendo toda corporação, para sinalizar a mudança de
comportamento ou a preocupação com o colega de trabalho;

IV – educação financeira, com vistas a prevenir o sofrimento
psíquico provocado pelo super endividamento.

§ 4º A prevenção terciária tem o objetivo de atender aos
profissionais que tenham comunicado ideação suicida ou tentado
suicídio, através das seguintes medidas de proteção:

I – o Núcleo do Serviço de Psicologia e Social deverá buscar
aproximação e fortalecimento da família na participação e
acompanhamento do caso e no processo de tratamento do agente;

II – a chefia deverá coibir práticas que promovam alguma forma
de isolamento, desqualificação ou discriminação contra os profissionais
que tenham enfrentado o problema;

Art. 5º - Para a operacionalização do programa instituído por
esta lei, o Poder Executivo poderá, através da Secretaria de Segurança
Pública, criar o Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental,
destinado à construção de protocolos e estratégias de implementação à
prevenção do suicídio.

Art. 6º - São atribuições do Serviço de Acolhimento Emergencial
em Saúde Mental:

I – construir um protocolo de atendimento dos casos de
emergência psiquiátrica que envolvam o comportamento suicida;

II – capacitar os profissionais de saúde das instituições para a
identificação dos profissionais em risco de cometimento de atos de
violência autoinfligida;

III – realizar palestras nas Corporações, a respeito da prevenção
de violências autoinfligidas;

IV – preparar profissionais para atuarem como multiplicadores
junto a suas equipes e Unidades, de modo que a prevenção e o protocolo
de atendimento sejam institucionalizados;

V – formular ações para a sensibilização do efetivo no que se
refere à identificação e ao encaminhamento dos casos de risco;

VI – capacitar os profissionais para identificar situações de
risco de suicídio;

VII – articular-se com a rede pública de saúde;
VIII – mapear os leitos de internação psiquiátrica na rede pública

de saúde;
IX – acompanhar, através de visitas e do contato com os

familiares, os profissionais internados na rede pública;
X – realizar coleta sistemática de informações de mortalidade

violenta e intencional pelo policial civil, policial militar, bombeiro
militar, inspetor prisional e agente penitenciário visando mensurar o
impacto do serviço através da construção de indicadores de violência
autoinfligida;

XI – criar um instrumento de notificação dos casos de ideação
e tentativa de suicídio, resguardando a identidade do profissional.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O número de policiais que cometeram suicídio no Brasil em
2018 (104) foi maior que a quantidade que morreu em decorrência de
confronto nas ruas (87), enquanto estavam em serviço. Para
especialistas, o volume de suicídios acende um alerta sobre a
necessidade de as corporações prestarem melhor assistência à saúde
mental dos agentes.

O estresse inerente à função policial e conflitos institucionais,
como assédio moral, são apontados pela Ouvidoria da Polícia de São
Paulo como fatores que, em conjunto com outros, podem contribuir
para essas mortes. Tal raciocínio tende a ser aplicado, por analogia, ao
Maranhão.

Os números mostram que o suicídio é a principal causa de
morte dos policiais civis paulistas, superando as mortes decorrentes
de confronto em serviço e de folga. Na Polícia Militar, as autolesões
fatais representam a segunda maior causa de morte, atrás dos
assassinatos sofridos na folga, mas à frente dos óbitos ocasionados
por confrontos em serviço.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de
90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais e,
portanto, podem ser evitados com o tratamento certo.

O estudo paulista elenca oito fatores que, em conjunto, podem
contribuir para esses casos. São eles: estresse inerente à função policial;
falta de suporte de serviço de saúde mental; depressão; conflitos
institucionais; conflitos familiares e problemas financeiros; isolamento
social, rigidez e introspecção; subnotificação de tentativas de suicídio;
e fácil acesso a arma. Os pesquisadores destacam que, corriqueiramente,
os pensamentos suicidas estão associados a problemas da saúde mental,
como depressão. Mas é o estresse inerente à função policial que é
citado com destaque nessa lista de fatores.

Por assim ser, evidencia-se que o policial deve começar a lidar
com isso já na academia e tem de existir um programa que o acompanhe
ao longo da carreira. Não adianta só dar viatura, armamento e uniforme
e não cuidar da saúde mental.

Nesse contexto, a presente propositura tem como finalidade
prevenir que violências autoprovocadas ou autoinfligidas por policial
civil, policial militar, bombeiro militar e agente penitenciário continuem
crescendo. Para tanto, busca-se garantir o auxílio e o enfretamento da
manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 545 / 19

Dispõe sobre o direito do usuário de serviço de
distribuição de água ao ressarcimento em casos
de interrupção da prestação do serviços

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Ao usuário do serviço público de distribuição de água,
atingido pela interrupção do serviço, fica assegurado o direito de ser
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ressarcido, pela concessionária responsável, de todos os gastos
suportados com a aquisição de água através do serviço de “caminhão-
pipa” e assemelhados, na forma e condições previstas por esta lei.

Art. 2º. Para fins de reconhecimento do direito de que trata
esta lei, será considerada a interrupção do serviço público de distribuição
de água que perdurar pelo período igual ou superior a 24 horas
ininterruptas.

Art. 3º. O usuário interessado em obter o ressarcimento deverá
protocolar requerimento específico perante a concessionária
responsável, instruído com o comprovante emitido pela empresa
prestadora do serviço de “caminhão-pipa”.

Art. 4º. A (s) concessionária (s) prestadora (s) do serviço
público de distribuição de água de todo o Estado do Maranhão terão o
prazo de 15 dias para efetuar o ressarcimento em favor do usuário.

Art. 5º. Não será reconhecido o direito assegurado por esta lei
nas hipóteses em que o serviço for interrompido em função de desastres
naturais, assim reconhecidos pelo Poder Público.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 dias.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei em comento tem como objetivo garantir o
direito do usuário do serviço público de distribuição de água de ser
ressarcido pelos gastos efetuados com a aquisição de água através do
serviço de “caminhão-pipa” e assemelhados.

Recentemente assistimos a um caso de descaso da Caema com
inúmeros usuários de diversos bairros de São Luís, que ficaram durante
dias sem água em razão de falta de infraestrutura em locais como Lira,
Belira, Codozinho,Liberdade, entre outros, e por isso a população se
viu na contingência de comprar água por intermédio de “caminhões
pipa” e/ou assemelhados.

Além dos transtornos que a situação, por si só, já é capaz de
gerar, os usuários ainda foram surpreendidos com os valores extorsivos
praticados por donos de “caminhões pipa”.

Nesse cenário, o usuário se vê completamente impotente e
desassistido no momento em que tanto necessita que o serviço seja
prestado de forma adequada, como, aliás, prevê o art. 6.º da Lei nº
8.987/95:

“Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo II
DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação
de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e
no respectivo contrato.
………………..

………………...”

Por fim, o Projeto de Lei em apreço fixa a regra que excetua o
direito ao ressarcimento nas hipóteses em que o serviço for interrompido
em função de desastres naturais, assim reconhecidos pelo Poder
Público.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 546 / 19

Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, as
diretrizes para a política estadual de proteção dos
direitos da pessoa com Transtorno do Espectro
Autista - TEA.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Art. 1°. O Estado do Maranhão, quando da formulação e

implementação da política estadual de proteção dos direitos da pessoa
com Transtorno do Espectro Autista - TEA, se pautará pelas diretrizes
nesta Lei elencadas, para sua aplicabilidade e consecução.

§ 1°. Para efeitos desta Lei, será considerada pessoa com TEA
aquela com prejuízo na comunicação e nas relações sociais, conforme
critérios clínicos definidos na Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID e na
Organização Mundial de Saúde - OMS. (Artigo 1º, § 1º da Lei nº
12.764/2012) e DSM-V.

§ 2°. A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência,
para todos os efeitos legais.

Art. 2°. A intersetorialidade deve pautar o desenvolvimento
das ações e das políticas no atendimento à pessoa com TEA, aplicáveis
através de convênios celebrados entre a Secretaria Estadual de Saúde -
SES, a Secretaria Estadual da Educação – SEDUC, Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI e Secretaria de Esporte e
Lazer - sempre que possível, procurando envolver as Secretarias
Municipais de Saúde, as Secretarias Municipais de Educação, as
Universidades Federais e Estaduais e outras instituições como
fundações e associações.

Art. 3°. Quando da formulação e implantação das políticas
públicas em favor das pessoas com TEA, deve o Estado estabelecer as
seguintes diretrizes junto às instituições de ensino por ele mantidas e
conveniadas nacional ou internacionalmente:

I - Realizar convênios com instituições de ensino superior,
utilizar profissionais, estudantes e docentes das instituições de ensino
superior, de forma a auxiliar na formação de profissionais aptos a
diagnosticar e tratar o TEA precocemente, por meio de cursos, palestras
e programas de incentivo profissional em diferentes níveis;

II - Garantir parcerias com as instituições de ensino para a
promoção de estágios, cursos, palestras e programas de incentivo ao
profissional, nas diversas áreas de conhecimento;

III - Promover a inclusão dos estudantes com TEA nas classes
comuns de ensino regular com o apoio e as adaptações necessárias da
tecnologia da educação e por meio de decreto;

IV - Incentivar a formação e a capacitação de profissionais da
rede pública especializados, com base em evidência científica, na
pesquisa e no atendimento da pessoa com TEA;

V - Indicar às instituições de ensino superior a inserção do
estudo de identificação e intervenção do autismo com base científica
no seu quadro de disciplinas em seus cursos de medicina e outros
ligados à área de saúde, educação e tecnologia;

VI - Incentivar a criação de centros de referência no tratamento
de pessoa com TEA, através de ensino e formação de profissionais,
tais como psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, neuropediatras e demais profissionais envolvidos no
tratamento;

Parágrafo único. O Estado deverá realizar a coleta de dados e
informações sobre autismo nos censos demográficos. (Lei Federal nº
1.712/2019 e Lei Estadual nº 10.990/2019)

Art. 4°. O Poder Público tem a responsabilidade de promover,
junto à comunidade, campanhas educativas e de conscientização acerca
do TEA, buscando:

I - auxílio na formulação de políticas públicas voltadas às
pessoas com TEA;

II - controle social da implantação das políticas públicas em
favor do Autismo, com seu acompanhamento e avaliação por meio da
criação de Comitês Estadual e Municipal, compostos por
representantes de Associações de Pais; Conselhos Profissionais; bem
como representantes dos gestores públicos estaduais e municipais
designados;

III - contribuição e estimulação para inserção da pessoa com
TEA no mercado de trabalho, observando-se as peculiaridades da
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deficiência e previsão da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente;

IV – Promover treino vocacional para se realizar a inserção da
pessoa com TEA com treinamento de pais, responsáveis e cuidadores,
com base em evidência científica;

Parágrafo único. As campanhas educativas e de
conscientização acerca do TEA devem utilizar-se de todos os meios de
comunicação disponíveis, como TV, Rádio, Internet e Impressos,
incluindo os meios comunitários.

Art. 5°. São direitos da Pessoa com TEA:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre

desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III- aquisição de carteiras de identificação da pessoa com TEA.

(Lei Estadual nº 10.989/2019)
IV - o acesso a medicamentos e exames médicos, quando

necessário;
V - o acesso à informação com base em evidência científica que

auxilie no seu diagnóstico, tratamento e educação;
VI - o acesso à educação e ensino profissionalizante, sendo

proibida a cobrança de sobretaxas em razão do TEA; (Lei Estadual nº
10.130/2014)

VII - o acesso à previdência social e à assistência social;
VIII - o acesso ao tratamento com base em evidência científica;
IX- gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos e

parques aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com TEA e seu
acompanhante. (Lei Estadual nº 10.840/2018)

Parágrafo único. Nos casos de necessidade de internação
médica em unidades especializadas, deverá ser observado o que dispõe
o art. 4º da Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

Art. 6°. O servidor público estadual que possua filho com
TEA e que esteja sob sua guarda, e cuja deficiência o torne incapaz,
terá sua jornada de trabalho reduzida em 20% (vinte por cento por
cento), sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
será regulamentada por meio de Decreto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
novembro de 2019. - Dra. Thaiza Hortegal - Deputada Estadual - PP

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques, Dona
Cotinha.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale para Maria de Jesus Assis Marques, Dona Cotinha, em função
de sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 04 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “f”, Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale, concedida para os cidadãos que concorreram para o
desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Maria de Jesus Assis Marques, mais conhecida como Dona
Cotinha, nascida no município de Rosário/MA, filha de Urbano
Bonifácio de Assis e Maria José de Moraes Assis. Ainda criança mudou-
se para o município de Itapecuru/MA, aos 16 (dezesseis) anos casou-
se com Felipe Gonçalves Marques com quem teve 7 (sete) filhos.

Moradora do Maracanã desde 1966, quando seu esposo foi
transferido para esta comunidade para trabalhar na Rede Ferroviária
Federal S/A, assumindo o cargo de Supervisor de Manutenção de Linha.
Já Dona Cotinha trabalhou no Governo do Estado do Maranhão, na
Secretaria Estadual de Educação, como serviços gerais.

Com a criação da Festa da Juçara em 1970, ela inicia sua história
dando apoio ao seu esposo, que foi membro da comissão organizadora
e proprietário de uma das barracas de comercialização de juçara. Em
1975, a Festa da Juçara deixa de ser gerida pela Prefeitura de São Luís
e passa ser gerida pela MARATUR (Empresa Maranhense de
Turismo).

Com a extinção da MARATUR e com a possibilidade da Festa
da Juçara deixar de existir, em 1997 fundou-se a Associação dos Amigos
do Parque da Juçara, Dona Cotinha como sócia fundadora e Presidente
da mesma, tendo legitimidade para lutar pela Festa da Juçara que fomenta
cultura popular maranhense, preservação do meio ambiente e geração
de emprego e renda, realizando todos os anos esta tradição.

Após 17 anos de gestão, passou o legado para a neta, Mayara
Marques, hoje então Presidente da Associação do Parque da Juçara,
tendo a avó como Vice-presidente e referência para seguir o mandato.

Neste ano de 2019, o evento comemorou 50 (cinquenta) anos
no calendário oficial do Maranhão e contou com larga programação
cultural de shows de artistas maranhenses, apresentação de grupos de
bumba meu boi e tambor de crioula, parque de diversão, feira de
artesanato, barracas para venda de comida típica e a polpa da juçara
que geralmente é servida acompanhada de camarão, peixe frito, carne
seca e farinha d’água.

Desta forma, em razão de sua grande contribuição cultural,
artística e social para a nossa Ilha e para o nosso Estado, é que Dona
Cotinha se faz digna de receber esta tão honrosa medalha do mérito
legislativo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 04 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 146 / 19

Concede a Medalha Manoel Beckman ao
Excelentíssimo Senhor João Batista Brito Pereira
e dá outras providencias.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman ao Excelentíssimo Senhor, João Batista Brito Pereira,
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
São Luís – MA, em 04 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O maranhense João Batista Brito Pereira, nasceu em Sucupira
do Norte (MA), em 4 de setembro de 1952. Filho do Produtor Rural
Valdemar Rodrigues Pereira e d Dona de Casa Luiza Brito Pereira.
“Em 1976, passou em um concurso para datilógrafo. O emprego era no
Tribunal Superior do Trabalho (TST)”.

Bacharel em Direito formado pelo Centro Universitário do
Distrito Federal - UDF. Pós-graduado em Direito Público. Foi
advogado militante e consultor na área jurídica de 1982 a 1990. Em
1991, concluiu o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na
Escola Superior de Guerra, apresentando a monografia “O Sindicalismo
no Brasil”. Foi professor de Direito do Trabalho e Direito Processual
do Trabalho no Curso de Direito da UDF - Brasília. Integrou Bancas
Examinadoras de concursos públicos para o Ministério Público do
Trabalho, para Juiz do Trabalho e para advogado e compôs a Banca do
Exame de Ordem na OAB - DF.
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É autor de obras coletivas e artigos publicados em revistas e

periódicos especializados, tendo proferido diversas palestras em
congressos e seminários. Aprovado em concursos públicos na área do
Direito, dentre os quais no Concurso Público de Provas e Títulos para
o cargo de Procurador do Trabalho, tendo ingressado no Ministério
Público do Trabalho em maio de 1988. Foi promovido a Procurador do
Trabalho de Primeira Categoria (em agosto de 1988).

Promovido, por merecimento, a Subprocurador-Geral do
Trabalho (em 1989), cargo que exerceu até sua posse no cargo de
Ministro do Tribunal Superior Trabalho, em 31 de maio de 2000, onde
preside a Quinta Turma. Integrou o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho no biênio 2009/2011. É membro do Órgão Especial do
Tribunal Superior do Trabalho. Integrou, também, a Delegação Brasileira,
como observador, na 91ª Conferência Internacional do Trabalho da
OIT, realizada em Genebra, na Suíça (julho/2003). Integrou o grupo de
estudos sobre “El sistema de las normas internacionales de Trabajo”,
realizado em Genebra, na Suíça, e Turim, na Itália, em setembro de
2004. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho no biênio 2018-2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
São Luís – MA, em 04 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 045 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
deste poder, solicitamos o envio de Moção de Aplausos e congratulações
aos Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos de Sousa,
natural de Colinas – MA, e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú
– MA, parabenizando-os pela aprovação na seleção da escola de Bale
Bolshoi de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

Externamos nosso respeito, admiração e reconhecimento ao
empenho, dedicação e esforços dos jovens bailarinos maranhenses,
para alcançar o objetivo pretendido, o que representa um novo ciclo de
vida que se inicia e novas conquistas serão necessárias para o
desenvolvimento pessoal e profissional.

Desejamos muito êxito no exercício da honrosa profissão de
bailarinos profissionais do corpo de balé Bolshoi, uma das mais famosas
e conhecidas companhia de balé do mundo.

Dignos de respeito e admiração, os maranhenses participarem
de uma seleção nacional com a presença de 5.000 (cinco mil) crianças,
onde 41 (quarenta e uma) foram aprovadas, tanto nos honra de terem
sido escolhidas para nos representarem. Sinto-me honrado pela
deferência.

Esta celebração não marca só o final de uma grande etapa, mas
também o começo de uma nova vida cheia de glórias e sucessos. Parabéns
pela aprovação!

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
outubro de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 046 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração à CIBELE LOIOLA COELHO DIAS, ao
COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, na pessoa do professor
CLAUDECY ALVES DOS SANTOS, pela seleção no programa
Jovem Senador, do Senador Federal.

A aluna, bacabalense, Cibele Loiola, que estuda no Colégio
Militar de Bacabal, estimulada pelo seu professor Claudecy Alves dos
Santos, participou do concurso de redação do programa Jovem Senador,
do Senado Federal, e teve sua redação, ‘’A ausência do policarismo’’,
eleita como a melhor redação do Maranhão. O programa selecionou 27

redações, cada uma representando uma unidade da Federação. A jovem
estudante concorreu com outras 4.343 (quatro mil, trezentos e quarenta
e três) redações, e no dia 26 de novembro os alunos selecionados de
todo o Brasil, e seus professores, participarão de uma cerimônia de
premiação em Brasília.

Portanto, nada mais justo conceder esta homenagem,
reconhecendo a importante conquista da aluna da rede estadual, Cibele
Loiola Coelho Dias, do seu professor, Claudecy Alves dos Santos e do
Colégio Militar Tiradentes III.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de outubro de 2019.
- CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 619 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja transcrito nos Anais desta Assembleia Legislativa o artigo
de autoria do Juiz de Direito e membro da Academia Maranhense de
Letras, Dr. Aureliano Neto, sob título Santa Dulce dos Pobres,
publicado nos jornais O Imparcial e o Progresso, onde o autor trata
com muita sabedoria sobre a santificação da Irmã Dulce, conforme
texto abaixo:

Santa Dulce dos Pobres
Aureliano Neto

Certa vez, e já se vão muitos anos, um especialista em leis
encontrou com Jesus, quando o Filho de Deus andava entre nós, e
querendo testá-lo e tentá-lo, como antes outros fizeram a respeito do
pagamento do tributo a César, perguntou-lhe: - Mestre, que devo
fazer para receber a vida eterna em herança? Jesus percebeu a armadilha
do indagador e lhe fez esta pergunta: - Que está escrito na Lei? Como
lês? A resposta do sábio-curioso foi dada com muita sapiência: - Amarás
ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com
toda a tua força e com todo o teu entendimento; e a teu próximo, como
a ti mesmo. Ouvindo a resposta, Jesus acrescentou: - Respondeste
corretamente. Faze isso e viverás. 

Inconformado o interlocutor e querendo saber mais, perguntou-
lhe ainda: - E quem é o próximo?

Jesus contou-lhe então uma historinha, que continua tão atual
como se fosse o dia de ontem. Vamos a ela: - Certo homem descia de
uma cidade para outra. Por infelicidade, caiu nas mãos de alguns
assaltantes. Estes, além de lhe roubarem tudo, o espancaram, deixando-
o gravemente ferido, quase morto, num dos lados da estrada. Por aquele
caminho, passou um religioso, desses que rezam ou oram a todo
instante. Olhou, viu e seguiu pelo outro lado da estrada. Em seguida,
passou outro religioso, pregador de um dos templos da época, ainda
por cima zelador do mesmo. Também olhou, viu e tomou outro caminho.
Por último, pela mesma localidade, passou um sujeito de pouca ou
nenhuma pureza religiosa. Um desses que não tá nem aí pra coisa
alguma. (Bem Jesus não usou essa expressão; trata-se de um reforço de
linguagem.) Aproximou-se do ferido, examinou-o, deu-lhe toda a
assistência, prestando-lhe os primeiros socorros, curando-lhe as suas
feridas. Como tinha que seguir viagem, não o deixou no desamparo.
Procurou uma hospedaria nas imediações e o entregou aos cuidados do
proprietário, e ainda efetuou alguns pagamentos, comprometendo-se a
complementar as despesas no seu retorno.

Terminada essa historinha, Jesus perguntou: - Qual dos três
foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta
veio imediata: - Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus
então conclui: - Vai e faze tu a mesma coisa.

Para quem segue o cristianismo, são dois os mandamentos:
Amar a Deus de toda a tua alma e de todo o coração, e ao próximo,
como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são inseparáveis. Não
adianta amar a Deus, sem concreta e efetivamente amar ao próximo.
Em várias passagens da Bíblia, encontra-se forte presença dessa
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exigência. Um exemplo disso é quando o jovem procura Jesus,
chamando-o de Bom Mestre. Jesus recita os mandamentos, a serem
seguidos, para alcançar a vida eterna. E ele responde que os cumpre.
Jesus então lhe diz: - Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. O
jovem sai triste, porque é nesse desprendimento material que está o
amor ao próximo, que não é retórico, resumido em meras campanhas
assistencialistas. É mais. Muito mais. Tanto que Cristo ainda afirma: -
Não existe outro mandamento maior que estes.

Ao ser canonizada, Irmã Dulce cumpriu, durante toda a sua
vida de consciência religiosa, esses dois mandamentos: amar a Deus e
ao próximo. Independentemente de ocorrência de atos milagrosos, que,
nos dias atuais, viraram rotina nos templos cristãos, onde qualquer
mal é curado, até mesmo as crises financeiras pessoais, a Irmã Dulce,
recebeu esse titulo pela sua vida dedicada a Deus e ao próximo. Uma
vida de amor aos pobres.

A santificação remonta às origens do cristianismo. Os mártires,
os que deram a vida pela fé cristã, eram venerados pelos que acreditavam
na sua santidade. A partir dessa tradição, firmada na crença do povo, a
Igreja Católica, há milênios, incorporou aos seus ritos a canonização
dessas pessoas que tiveram a sua vida de efetivo amor a Deus e ao
próximo. Irmã Dulce teve, por força dessa tradição, a veneração das
pessoas que conheceram a sua obra durante toda a sua vida de dedicação
aos necessitados. E as incompreensões ocorrem tanto em vida como
após a morte. Umas por ideologia religiosa, em face dos que devotam
seu menosprezo; outras, por absoluta ignorância. 

Em vida, conta-se uma história em que a Irmã Dulce, Santa
Dulce dos Pobres, fazendo a sua peregrinação para angariar recursos
para “seus” doentes, ao estender a mão para um comerciante, este,
desrespeitosamente, lhe deu uma cusparada. Irmã Dulce, como boa
samaritana, limpou com um lenço a sujeira da mão e, levantando-a para
o agressor, disse-lhe: - Está certo. Isso foi para mim, agora eu quero
saber o que senhor vai dar para os meus doentes. Esta é uma atitude de
santidade, que reflete o sentido do tomar a cruz e seguir Cristo. E só o
amor a Deus e ao próximo santificam.

* Membro da AML e AIL.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 04 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.19
EM: 05.11.19

REQUERIMENTO Nº 620 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que sejam justificadas as minhas ausências das sessões
plenárias realizadas nos dias 05 e 24 de setembro, bem como dos dias
01, 10 e 16 de outubro do corrente ano, conforme atestados em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 04 de novembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.19
EM: 05.11.19

REQUERIMENTO Nº 621 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso IV), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida

a Mesa, seja incluído na Ordem do Dia o projeto de resolução legislativa
n° 122/2019 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de novembro de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.19
EM: 05.11.19

REQUERIMENTO Nº 622 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 168, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 157/2019, de minha
autoria.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel
Beckman”. São Luís, 04 de novembro de 2019 – Dra. Thaiza Hortegal
– Deputada Estadual – PP

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.19
EM: 05.11.19

REQUERIMENTO Nº 623 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, a retirada de tramitação do Projeto de Resolução Legislação
nº 130/2019, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 04 de novembro 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. 06.11.19
EM: 05.11.19

INDICAÇÃO Nº 1478 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, para que, em conjunto,
disponibilizem gratuidade no transporte público municipal e
intermunicipal no dia da votação para eleição dos Novos Conselheiros
Tutelares que acontecerá no próximo dia 15 de dezembro de 2019

Esse pedido se fundamenta no fato de que São Luís é uma das
únicas cidades que teve este pleito adiado para data diferente do que
ocorre nacionalmente, e ja que esta eleição de Conselheiro Tutelar,  o
eleitor não é obrigado a votar, e ainda, considerando que os locais de
votação por região onde serão instaladas as urnas ficarem distantes de
bairros dificultando  o acesso ao eleitor e as comunidades em função do
acesso ao transporte que já não é eficiente a operação dentro do sistema
atual além de que já sofrem com a falta de infraestrutura adequada na
maioria das ruas e avenidas da capital maranhense, é que reitero meu
pedido para que no dia 15 de dezembro o transporte coletivo de
passageiros seja disponibilizado de forma não onerosa. Esse é um
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pleito dos 10 Núcleos Micros Regionais e as 31 Redes de Massa
Mobilizadoras do Movimento de Articulação Comunitária da Área
Itaqui-Bacanga (MACAIB). O poder público, como responsável direto
pela garantia de uma dignidade plena na vida de seus contribuintes,
precisa agir para atender o interesse de todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 04 de novembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -  Expediente lido, Senhora
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Deputada
Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
ouvintes da Rádio Alema, internautas, bom dia a todos a vocês. Hoje,
eu venho a esta tribuna para falar sobre dois importantes Projetos de
Lei, de minha autoria, que foram aprovados por esta Casa, ainda na
semana passada. Um Projeto que eu já venho lutando desde o início do
ano e somente agora a gente conseguiu a aprovação, em segundo turno,
que segue para sanção do Governador Flávio Dino, que é o Projeto das
Doulas, onde dá o direito às mulheres a escolherem quem querem no
momento do seu parto, dá o direito também às doulas acompanhar as
parturientes nesse momento tão importante da mulher. E também o
Projeto “Diga Não à Importunação”. A gente sabe que existe uma lei
nova de 2018, a Lei 13.718 de 2018, que tipifica como crime a
importunação sexual. E o objetivo do nosso projeto é tornar público
esse direito da mulher de não ter sua honra importunada. Nós sabemos
que muitas mulheres ainda são vítimas. E o projeto tem como principal
objetivo, tornar público em casa de show, em locais de eventos, em
teatros, ônibus, locais, realmente, públicos, onde tenham muitas pessoas,
onde muitas pessoas tenham acesso, tornar isso público para que a
mulher conheça o seu direito. E também para falar um pouco para
vocês sobre o Novembro Azul, a gente que veio a esta tribuna no
Outubro Rosa, para ressaltar esse mês tão importante de campanha ao
combate ao câncer de mama. E agora nós estamos aqui também para
ressaltar essa importante campanha de combate ao câncer de próstata.
São duas leis, são duas campanhas que foram criadas praticamente no
mesmo período. Só que a gente viu que a campanha Outubro Rosa
tomou até uma proporção muito maior. Então, eu vim aqui dizer para
vocês que nós precisamos falar sobre o câncer de próstata. Nós
precisamos quebrar o tabu, são exames simples que são realizados
para detectar um dos tipos de câncer que mais mata dentro do nosso
país. Os números são alarmantes, são sessenta e oito mil duzentos e
vinte novos casos para cada 100 mil brasileiros. Então, nós precisamos,
de fato, falar sobre esse assunto. Nós precisamos quebrar esse tabu. E
nós precisamos, acima de tudo, também cuidar da saúde do homem.
Bom dia a todos vocês e era isso que nós tínhamos para hoje. Fiquem
todos na presença de Deus e que Deus abençoe a nossa semana, obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há nenhum orador inscrito. Vamos
suspender por cinco minutos. O Deputado Adelmo vai falar, cinco

minutos, sem direito a apartes. Deputado Adelmo, pode se dirigir à
tribuna.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhora Presidenta, demais Deputados e Deputadas
presentes, no nosso Plenário, a todos que estão aqui na galeria que
estão juntos conosco, nesta manhã de terça-feira. Eu quero fazer uma
saudação especial e falar sobre a 19ª Feira de Agricultura Familiar e
Agrotecnologia do Estado do Maranhão. A Agritec vai se realizar amanhã.
Começa amanhã, no município de Barreirinhas, com a presença do
Governador, com várias ações do Governo do Estado mostrando o seu
compromisso, mais uma vez, com a agricultura familiar. E eu preciso
fazer um destaque especial ao meu querido companheiro Julinho, Júlio
César Mendonça, que é o Secretário da SAF, ao mesmo tempo, em que
elogio também a nossa Presidente da Agerp, Loroana Santana, e o
Presidente do Iterma, meu querido amigo Raimundinho Litio. A Agritec
é um espaço de comercialização, de aprendizado, de transferência de
tecnologia. A Agritec leva conhecimento ao nosso agricultor,
possibilidade de inúmeras outras ações pertinentes à área do campo,
pertinentes à agricultura familiar. Por isso, eu faço questão de aproveitar
o ensejo e convidar os deputados que queiram fazer parte da Agritec a
conhecer esse espaço. O nosso Presidente esteve na última Agritec,
que foi realizada em Presidente Dutra. E eu tenho certeza de que essa
Agritec, agora, que vai acontecer a partir de amanhã, em Barreirinhas,
também será um sucesso de público. Além de tudo, de capacitação,
treinamento, comercialização, de negócios como um todo, é um espaço
criado pelo Governador Flávio Dino para que a agricultura familiar
possa, cada vez mais, se fortalecer no intuito de mostrar que é por
meio da agricultura familiar que nós haveremos de ter, com certeza, um
desenvolvimento maior do nosso estado. Ao mesmo tempo que
parabenizo, ontem nós fizemos uma plenária da agricultura familiar,
também voltada, exatamente no Armazém do Campo, ali no centro da
cidade de São Luís, com o MST- Movimento dos Sem-Terra. Também
estivemos na semana passada, no sábado, no povoado Aguiar, lá no
município de Viana, fazendo a inauguração de um sistema de
abastecimento de água feito pela SAF. Esse sistema de abastecimento
de água numa comunidade quilombola mostra o compromisso do
Governador Flávio Dino com a agricultura familiar, com as comunidades
tradicionais e, acima de tudo, com a minoria, com aqueles que mais
precisam. Portanto, eu preciso fazer esse meu discurso, mostrando
que o Governador Flávio Dino continua focado nas ações. Assim como
esteve no seu primeiro mandato, mantém-se também no segundo
trabalhando pela educação e trabalhando pela produção. Os dois
caminhos, os dois elos, os dois pilares principais para desenvolver o
nosso estado está na produção do setor primário e, evidentemente, na
educação, no fortalecimento da educação, que cada vez mais avança. E
cada vez mais mostra para a população que o maior legado que esse
Governo vai deixar é o legado do conhecimento e da transferência de
tecnologia. Também destaco aqui a reinauguração da Agerp, de um
prédio ali no Outeiro da Cruz, de um prédio novo, Deputado Pará, que
leva e dá condições à comunidade, tantos os técnicos agrícolas como a
comunidade que procura a Agerp, para dar melhores condições de
atendimento. É por meio da assistência técnica e extensão rural que
nós podemos levar uma melhor capacitação e treinamento para a
população do Maranhão. Eu fico muito feliz e honrado de poder
defender esta bandeira e ter a certeza, Deputado Rildo Amaral, V.Exa.
que defende tão bem a Região Tocantina, tem que entender e nos ajudar
a mostrar a população de que é por meio do setor primário, é pela
reprodução que nós haveremos de fazer o desenvolvimento do nosso
estado. Era só isso que eu tinha a falar, Senhora Presidente, que Deus
nos abençoe hoje e sempre!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o senhor Deputado
Fernando Pessoa, cinco minutos, sem direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem

revisão do orador) – Senhores Deputados, todos que nos acompanham
pela Rádio TV Assembleia, todos que fazem hoje parte aqui da nossa
galeria. Eu quero parabenizar o Prefeito Eric Costa pela recente posse
à frente da FAMEM, interinamente nesses 40 dias, dando continuidade
ao trabalho que o Presidente Erlânio Xavier vem desenvolvendo à
frente da Federação. Hoje, o Prefeito Eric está em Brasília cumprindo
agenda da FAMEM. Então, eu queria parabenizar o Prefeito e todos
que compõem a direção da FAMEM neste momento. Quero destacar
a agenda cumprida ao lado dos Deputados Doutor Yglésio e Doutora
Helena Duailibe, ontem, em uma visita que fizemos ao Hospital
Aldenora Bello, acompanhados das mães representantes do grupo
Abraça a Vida, de crianças com câncer. Estivemos discutindo soluções
para fortalecer o trabalho no Hospital Aldenora Bello e garantir o
pleno funcionamento de todos os serviços prestados pelo Hospital
Aldenora Bello. Parabenizar toda direção do Hospital Aldenora Bello
pelo atendimento ontem conosco, pelo trabalho que vem sendo
desenvolvido no Hospital Aldenora Bello, onde eles tratam de pessoas
que realmente precisam do atendimento, de pessoas que estão enfermas,
dando todo atendimento. Ontem, eu fiz questão de parabenizar o
hospital e dizer que, se não fosse o Hospital Aldenora Bello, a situação
estaria muito pior. Então, parabenizar todos do Hospital Aldenora
Bello. Estivemos também representando o Presidente desta Casa,
ontem, numa entregar de kits do programa Mais Renda, representando
o Deputado e Presidente Othelino Neto, como também representando
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ali pudemos ver os
comerciantes do ramo alimentício e profissionais de estética destacar a
importância do programa Mais Renda como contribuição para a
economia local do nosso estado, ressaltar o trabalho do Secretário
Márcio Honaiser e do Governador Flávio Dino e fazer um
reconhecimento de que ontem o Governador Flávio Dino, Deputado
Neto Evangelista, reconheceu a criação desse programa e reconheceu
que foi V.Ex.ª que criou esse programa em âmbito estadual. Então,
Deputado Neto, aqui quero ressaltar a importância desse programa no
Estado do Maranho e reconhecer o trabalho que V.Ex.ª fez à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Social, a Sedes, um reconhecimento
aqui feito por nós, mas também feito, ontem, durante um evento, pelo
Governador Flávio Dino. Também queria citar a agenda da qual nós
iremos participar acompanhando o Governador Flávio Dino, no próximo
final de semana, no próximo sábado. Citar aqui que nós iremos
acompanhar o Governador Flávio Dino, na cidade de Arame, na
inauguração da MA-006, como também na inauguração do restaurante
popular na cidade de Arame, que também é uma iniciativa do ex-secretário
e hoje Deputado Estadual, Neto Evangelista. Ressaltar também a cidade
de Jenipapo dos Vieiras, onde nós estaremos acompanhando o
Governador na inauguração de algumas escolas na área indígena, como
também de um Restaurante Popular. Como também a MA que liga
Barra do Corda a Fernando Falcão será inaugurada no sábado, dia 09,
estaremos acompanhando o Governador. E dizer a importância de o
Governador Flávio Dino em estar inaugurando essas duas MAs. MAs
essas que era problema histórico no nosso Estado e o Governador
Flávio Dino, mais uma vez, mostrando a sua capacidade de governar,
mostrando aí na contramão da crise e entregando obras no Estado do
Maranhão. E dizer que vários governadores tiveram a oportunidade de
fazer, mas quem está realizando, inaugurando é o Governador Flávio
Dino. Por isso, o nosso reconhecimento ao trabalho do Governador
Flávio Dino, também ao Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto.
Satisfeito, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wellington
do Curso. Quero registrar aqui a presença, na galeria, dos alunos do
curso de Direito, do Centro Universitário UNB, 8º e 10º períodos,
orientados pelo Professor Vail Altarugio Filho, Mestre em Direito
Civil. Obrigado por sua presença. Deputado Wellington, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhora Presidente, demais Membros da Mesa,
galeria, hoje ocupada por estudantes de Direito da Faculdade da UNDB,
sejam todos bem-vindos, do 8º e 10º períodos de Direito, orientados
pelo professor Vail Altarugio. Professor Altarugio, seja bem-vindo à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão com todos os seus
alunos, sejam bem-vindos à Casa do Povo, muito nos honram com a
presença de vocês e em acompanhar os nossos trabalhos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, muito obrigado por terem vindo a
todos e levem também o nosso cordial abraço à Direção da UNDB, a
todos os demais professores e demais alunos dessa estimada Instituição
no Estado do Maranhão, muito obrigado pela presença de vocês.
Imprensa que acompanha os nossos trabalhos e difunde as nossas
ações no Parlamento Estadual, o nosso mais cordial bom dia e que
Deus seja louvado. Senhor Presidente, hoje apresentamos mais 5
Projetos de Lei. Projetos de Lei de suma importância para o Estado do
Maranhão. Mas, na manhã de hoje, vou me reportar a dois desses
projetos. O primeiro deles é com relação à isenção do pagamento de
taxa de inscrição para concurso público, no âmbito do Estado do
Maranhão. Então o Projeto de Lei apresentado na manhã de hoje,
coletamos essa demanda na sociedade, ouvimos a população, temos
um projeto intitulado ‘Ouvindo o Maranhão’ e é por meio desse projeto
que coletamos as informações e transformamos em um Projeto de Lei.
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição para
concursos públicos, no âmbito do Estado do Maranhão. Artigo 1º - os
candidatos que estiverem desempregados ou que tenham renda familiar
per capita não superior a um salário mínimo, ficam isentos de
pagamento da taxa de inscrição dos processos de seleção para qualquer
cargo da Administração Direta, Indireta, Fundações Públicas e
Universidades Públicas do Estado do Maranhão. É a contribuição que
podemos dar. Eu sou oriundo do concurso público. Como todos vocês
já conhecem a minha história, estudei embaixo de um poste para
economizar energia em casa para passar no concurso para sargento do
Exército. E nos últimos 20 anos, à frente do Curso Wellington, nós
temos ajudado as pessoas a mudarem de vida por meio da educação.
Nós acreditamos na educação e nós lutamos para que as pessoas possam
mudar de vida por meio da educação. Então é um projeto de suma
importância que vai beneficiar os hipossuficientes e aquelas pessoas
que estão desempregadas. Senhor Presidente, um outro projeto que
apresentamos na manhã de hoje é o projeto, de nossa autoria, que
dispõe sobre o direito do usuário do serviço de distribuição de água ao
ressarcimento em caso de interrupção na prestação de serviço. Nós
temos uma péssima prestação de serviço no abastecimento de água no
estado do Maranhão. Nós temos um problema gravíssimo na cidade de
Paço do Lumiar e de Ribamar, onde as duas prefeituras fizeram
consórcio e contrataram a indiciada na Lava Jato, a Odebrecht, que
depois mudou de nome, estão massacrando a população desses dois
municípios, mas a capital não fica distante desses problemas, muitos
bairros de São Luís padecem com a falta de água. Bairros do centro,
por exemplo, Lira, Belira, Codozinho, Madre Deus, é um absurdo!
Tem água dia sim, tem água dia não, e às vezes passa até 72 horas
padecendo com a falta de água, e não obstante a isso, a falta de
transparência do Governo do Estado, um governo incompetente, um
governo sem transparência e que paga altos salários, supersalários na
Caema, já foi alvo de denúncia do Deputado Wellington, nesta Casa, e,
até hoje, a base do Governo fica calada, um silêncio ensurdecedor e
ninguém fala nada. Um engenheiro recebendo 91 mil reais da Caema,
um advogado recebendo 51 mil reais da Caema, enquanto isso o salário
de médicos, de enfermeiros atrasados no interior do Estado, enquanto
isso não nomeia aprovados no último concurso da Aged, da Polícia
Civil, da Polícia Militar. Esse é o governo da mentira, esse é o governo
da enganação, esse é o governo da propaganda mentirosa. Gasta dinheiro
público com propaganda mentirosa. Já acionamos o Ministério Público
para investigar os supersalários na Caema, bem como estamos
investigando também e vamos acionar o Ministério Público. O
Governador Flávio Dino tem gasto dinheiro público para propagar
mentiras, e nós comprovamos isso, durante a campanha no período
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eleitoral, vou concluir, Senhor Presidente, em 2018, o Governador
Flávio Dino envelopou a caixa d’água em frente à Polícia Militar
dizendo que temos o maior efetivo da Polícia Militar, de todos os
tempos. São mais de 15 mil homens, mentira, mentira deslavada, o
Governador do Estado, que é ex-juiz federal, professor universitário e
mente descaradamente, falseia a verdade, permanentemente, mentindo
para todo o Estado do Maranhão e mentindo dizendo que temos o
maior efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Provocamos
a Secretaria de Segurança Pública, provocamos a Polícia Militar e
recebemos um documento, um ofício dizendo que a Polícia Militar do
Maranhão só tem 1.199 policiais e mais 1.100 policiais irão se aposentar
no ano de 2019. É o Governo da mentira e enquanto ele mente dizendo
que temos segurança, os bandidos invadiram a cidade de Santa Helena,
tocaram horror na cidade, metralharam o carro da Polícia e arrombaram
três agências bancárias. Da mesma forma na cidade de Tutóia, invadiram
a cidade, arrombaram três agências bancárias. Como pode o Governador
achar que a Polícia Militar no interior do estado vai trocar tiro com
bandido? A polícia com revólver, a Polícia com pistola e os bandidos,
os marginais, os meliantes, os assaltantes com metralhadoras e com
fuzis. Só na cabeça do Governador. Mas ele não precisa de segurança.
Ele anda com trinta seguranças. Ele não anda no estado do Maranhão,
não conhece e fica gastando dinheiro público, dinheiro do maranhense
com propaganda mentirosa, querendo ser presidente da República.
Mas estamos aqui com o posicionamento firme. Podemos ser únicos,
podemos até ser único, mas não calamos diante das mentiras, da
propaganda mentirosa do Governo Flávio Dino, governo comunista
com a cara de fascista, que enganou a todos dizendo que seria a mudança
do estado do Maranhão; mudança para pior. Prova disso que ele engana
a todos dizendo que vai fazer concurso público e não nomeia os
aprovados nos concursos públicos. Mais uma vez, a nossa defesa dos
mil e setecentos e cinquenta policiais militares aprovados no concurso
que foram ludibriados pelo Governador Flávio Dino. Vou concluir,
Senhor Presidente. Deixaram seus lares, largaram empregos, largaram
faculdades para fazer o Curso de Formação; e o Governador Flávio
Dino mentindo, enrolando e não nomeou os mil e setecentos e cinquenta
policiais militares no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, para
concluir, esse projeto atende uma demanda da sociedade. No último
final de semana, estive no Coroadinho; o mesmo problema, falta de
água em todo o Coroadinho. Então os problemas que poderão ser
solucionados ou amenizados, a dor do maranhense poderá ser
amenizada com projetos de lei reais que podem realmente ajudar a
população do nosso estado. Mais uma vez, muito obrigado pela
atenção. E, mais uma vez, acadêmicos de Direito do Estado do
Maranhão e hoje representados na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, acadêmicos de direito da faculdade UNDB, sejam todos
bem-vindos à Casa do Povo. Venham mais vezes, conheçam os nossos
trabalhos, o processo legislativo e as ações que desenvolvemos no
Estado do Maranhão. Fomos eleitos para legislar e para fiscalizar a
aplicação do dinheiro público e é isso que fazemos na Casa do Povo do
Estado do Maranhão. Sejam todos bem-vindos! Que Deus possa
abençoar a todos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de
justiça. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Gostaria que
V. Ex.ª registrasse a presença do nosso colega Vereador Francisco
Carvalho. aqui no Plenário da Casa, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Registramos a presença do Vereador Francisco
Carvalho, Vereador de São Luís, Presidente do PSL do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, Deputado Roberto Costa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Pois não, Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Queria
registrar a presença do Júlio, Vereador de Poção de Pedras e pré-
candidato a Prefeito daquela cidade aqui na galeria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Está feito o registro, Deputado Fernando.
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, parabéns à galeria aqui presente, aos
alunos, aos políticos convidados, aos meus pares aqui presentes. Talvez,
Presidente, seja desnecessário eu falar, haja vista a pulverização por
parte da mídia da situação tratada pelo Ministério Público Federal em
relação ao Fundeb e aos desvios do Fundeb, mais especificamente,
aqui no Maranhão, mas vou dar relevo a uma situação que eu acho
interessante. Conversei com o autor da matéria, por sinal, muito bem-
feita, onde ali se tratava do envolvimento de 63% dos municípios do
Maranhão. Não é fácil essa compreensão, Deputado Carlinhos,
Deputado Zé Gentil. Eu estou tratando de 63% dos municípios do
Maranhão que desviam recursos do Fundeb, o que deve sim ser apurado,
mas não deve ser só apurado da forma que está essa apuração que foi
feita, foi feita apenas de 2017 e 2018, não olharam para trás, é preciso
uma apuração mais forte em relação a isso. É um pecado gigantesco
que os governantes do Maranhão, eu me refiro aí ao Poder Público
Municipal, tratam a educação com desvios altíssimos. Se nós buscarmos
um pouco na história, vai ter muito mais desvio e o envolvimento, com
certeza, de muito mais municípios do dinheiro do Fundeb. Isso traz
prejuízos irreparáveis! Pessoas que engatinham estão locados no
Fundeb, e o que é mais importante que eu digo para vocês, eu nunca vi
um Prefeito preso por falsificação da quantidade de alunos, nunca vi
uma secretária ou secretário de Educação preso por desvios na
quantidade de alunos. É preciso ir um pouco mais fundo, é preciso dar
um exemplo pedagógico para isso, sob pena de ser apenas mais uma
publicização do Ministério Público Federal sem efetividade. É preciso
apurar e punir os culpados exemplarmente diante dessa situação e
mais: pedirei amanhã, aliás, o Bloco de Oposição, como um todo,
pedirá ao Ministério Público Federal a relação das 137 prefeituras
envolvidas, dos 137 secretários ou secretários de Educação envolvidos
para que nós possamos colocar aqui no próprio site da Assembleia,
publicar no Diário da Casa essas pessoas. Senão, vai passar incólume
tudo isso. Não alcançará ninguém e será apenas um enfeite, um recheio,
do que propriamente uma ação efetiva do Ministério Público. A
denúncia tem que ser feita a quem poderá julgá-lo nesse tratamento do
Fundeb. Não pode ficar assim, mas mais ainda tem que se aprofundar
para o nível de escolaridade dos professores que se julgam no direito
de poder dar aula para as pessoas do ensino médio, sendo que, às
vezes, nem sequer têm ensino médio e estão lá no banco das escolas,
até mesmo na rede estadual. É preciso que se apure isso com mais
veemência e com mais profundidade. Analfabeto não ensina analfabeto,
não tem condição de colocar aquele aluno em caráter competitivo.
Temos que buscar e punir. Como eu vi na imprensa hoje, a secretária
sequer sabia da quantidade de pessoas ou do aumento daqueles alunos
ou, se não sabia, soube maquiar bem quando inquirida ali pelo repórter
acerca daquele tratamento que dava aquele poder em relação à
falsificação da quantidade de alunos. Tem que buscar na história,
prefeitos envolvidos, ex-prefeitos envolvidos, secretários envolvidos,
ex-secretárias envolvidas e denunciar, denunciar e punir sob pena de o
analfabetismo continuar a ser veiculado no Maranhão de forma forte.
O Maranhão tem 78% de analfabetos funcionais, tem um quantitativo
de analfabetos para ausência de letramento e agora mais uma denúncia
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que só sabe, a cada ano, macular a imagem do Maranhão lá fora. O
Ministério Público apurou sim, mas é preciso que os Ministérios
Públicos lá dentro das cidades, o Ministério Estadual também continue
a apurar essa situação. Não pode esperar só do Ministério Público
Federal, mas tem que apurar lá também a quantidade de professores, a
capacidade técnica de cada professor, a forma de escolha daqueles
professores para poder dar aula. É profunda a ignorância do Maranhão.
O analfabetismo não dói, por isso não se reclama do analfabetismo, se
reclama da saúde, se reclama da segurança, do analfabetismo você não
vê movimentos sociais para defender isso. Porque eles não têm a
compreensão da importância da educação ou do letramento. Senhores,
fica aqui os meus parabéns ao Sistema Mirante por ter colocado, e ao
Alex Barbosa, o Roberto hoje por ter veiculado no meio de comunicação
e darem prioridade a essa situação. O meu reconhecimento e meu
desejo de que o Ministério Público aprofunde mais e que nos responda,
porque hoje à tarde sai um expediente nosso pedindo a relação de
prefeitos, dos secretários e secretárias envolvidos, nos 63% dos
municípios maranhenses envolvidos nessa molecagem e que ninguém
foi até agora para a barra da cadeia ou para Pedrinhas. Mas tem que ir,
porque isso é um genocídio intelectual que estão praticando no
Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Os Projetos de Lei nº 431 e 375/2019 e o Projeto
de Resolução nº 128/2019 dependem de parecer. Suspendo a Sessão
para que as Comissões se manifestem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado Roberto, os três
Projetos que seriam analisados agora, em regime de urgência, foi pedido
vista pelo Deputado César Pires, e a vista foi concedida de forma
conjunta a todos os membros da CCJ. Todos os três Projetos serão
analisados, de acordo com o pedido de vista dos membros da Comissão,
serão analisados na reunião, de hoje à tarde, da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei nº 216/2019, de autoria da
Deputada Detinha (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto vai à sanção.
Projeto de Lei em discussão Primeiro Turno, de autoria da Deputada
Detinha (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para Segundo Turno. Projeto
de Lei nº 238/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages. Deputado
Wendell Lages está ausente, o Projeto ficará transferido para amanhã.
Projeto de Lei nº 427/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para o Segundo Turno. Projeto
de Resolução Legislativa nº 086/2019, Segundo Turno, de autoria do
Deputado Dr. Leonardo Sá. O Deputado está ausente, transferido para
a Sessão de amanhã. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para o segundo
turno. Requerimento 614/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro.
O Deputado não se encontra presente. Transferido para a Sessão de
amanhã. Requerimento 616/2019, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim, também ausente. Será transferido para a Sessão de amanhã.
Requerimento de apreciação da Mesa, Requerimento 617/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Como vota a Deputada
Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputada Daniella?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –Deferido. Requerimento 618/2019, de autoria
da Deputada Dra. Cleide Coutinho (lê). Deputada Daniella?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia para a
Sessão de amanhã. Parecer em Redação Final nº 701, de autoria da
CCJC, referente ao Projeto de Lei nº 306/19, da Deputada Daniella
Tema; Requerimento nº 619/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe; Requerimento nº 620/2019 e 621/2019, de autoria do
Deputado Adriano; Requerimento nº 622/2019, de autoria da Deputada
Dra. Thaiza Hortegal; Requerimento nº 623/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Inscrito o Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, na pessoa do querido jornalista Ribamar
Correia, todos os membros que aqui estão, galeria e todos que assistem
a esta transmissão, seja pelas redes da TV Assembleia, seja pelo
aplicativo, eu trago o resultado contínuo de uma luta e que a cada dia
vem se concretizando em nossa querida Imperatriz. Por muito e muito
tempo, a região do grande Parque Alvorada e da Vilinha aguardou uma
solução à problemática da falta d’água. Uma região enorme, milhares
de famílias morando ali, Deputado Carlinhos Florêncio, e se cobrava e
se esperava, e o tempo passou, e não se conseguia resolver essa
problemática da falta de água. Esse bairro, a região do Parque Alvorada
e da Vilinha, eu já tenho a satisfação de ter destinado emenda
parlamentar, foi a minha primeira emenda parlamentar quando
começamos a legislatura passada, para construir a escola de ensino
médio lá naquela região. E o Governador Flávio Dino, com o Secretário
Clayton Noleto, concretizou esse sonho dessa região, mas a necessidade
de água era e é algo latente que não podia mais ser adiado. A Caema
implantou, há cerca de dois anos, toda a rede de distribuição de água,
rede grossa, rede fina, e assim preparou o bairro, a região da Vilinha e
do Parque Alvorada I, sobretudo. Preparou essa região para receber a
água, cuja adutora atravessaria a BR e se interligaria à rede, resolvendo
o problema. Entretanto, a obra da travessia urbana feita pelo Dnit
acabou não autorizando esta interligação. Enquanto isso, a demora
massacrava a população que precisava e precisa de água. Eu lembro
que, quando o Deputado Rildo Amaral chegou a esta Casa e tomou
posse em fevereiro, foram muitas incursões, muitas falas na tribuna,
reuniões com o presidente da Caema, com o Dnit e uma busca que se
somou à nossa busca, e o que é importante, quando não há nenhum
conflito de falar. Isso aqui é causa minha, isso aqui é causa do outro,
mas é uma causa de todos, a causa da cidade, e isso nos une. Nunca
houve qualquer resistência da nossa parte em nos unir e resolver os
problemas da cidade, e um deles foi exatamente esse problema da
região do Parque Alvorada e Vilinha. Nós estivemos em diálogo com o
presidente da Caema na época, o Presidente Carlos Rogério, e nos
dispusemos a destinar emenda parlamentar, e assim foi feito. O
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Deputado Rildo destinou 300 mil, eu destinei 300 mil para que fossem
perfurados poços na região do Parque Alvorada e da Vilinha. Assim,
foi feito. Nós poderíamos apenas aguardar a adutora, mas demoraria.
Adutora vai sair, essa interligação que cortará a BR vai sair, mas não é
algo imediato. Precisávamos resolver essa problemática, e essa emenda
parlamentar, tanto do Deputado Rildo quanto minha, foi definida pela
Caema em parceria com outros órgãos do Estado, e a gente faz questão
de destacar a participação do Secretário Clayton Noleto, um apoio
muito importante. Há cerca de dois meses, foi iniciada a perfuração do
primeiro poço exatamente no terreno da Escola Amaral Raposo, que
foi feita com participação de emenda parlamentar minha. E esse
primeiro poço, a boa notícia que trago é que ele já foi concluído e já está
sendo feita a adutora para interligar à rede. Só que esse poço não
resolve. Foram dois poços das nossas emendas, felizmente a Caema
avançou na tratativa com o Residencial Parque Imperial e foi definida
nesta parceria que o loteamento Parque Imperial perfuraria o segundo
poço, que já vai começar agora. Se ainda houver a necessidade, o terceiro
poço será perfurado deste da nossa emenda, do Deputado Rildo e da
minha; se não houver a necessidade e já tivermos um abastecimento
que contemple a população existente neste momento, esse outro poço
que destinamos irá para a outra comunidade. E ainda existem
comunidades que precisam muito de água. Citamos o caso da Vila
Macedo, o caso da Vila Zenira, da Vila Vitória e muitas outras
comunidades e que estamos em diálogo permanente com a Caema, com
o Governador Flávio Dino para resolvermos essa problemática.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Passo a palavra a V. Ex.ª logo em seguida. De modo que estamos
muito focados, não são palavras lançadas ao vento, mas é sobretudo
uma busca permanente, uma união de forças e um acolhimento do
Governo em resolver esse problema. Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Agradeço, Deputado Marco Aurélio. E lembro ainda em 2013 e 2014,
Deputado, quando Imperatriz atravessou a grande crise hídrica histórica
da nossa cidade onde eu fazia um movimento, naquele momento, para
que pudéssemos termos investimento da cidade de imperatriz, da
Caema. E na minha primeira emenda parlamentar quando eu destino,
com V. Ex.ª, para que possa ser solucionado um problema histórico de
um bairro, que eu já andava na campanha de 2013/2014 e no qual, por
acaso, eu fui dar aula em uma escola pública chamada São Jorge e me
doía o coração quando dava 14h30 termos que liberar os alunos por
falta d’água na escola, e ainda hoje é assim. E quando eu ajudo a
solucionar um problema da minha comunidade, da minha cidade, um
problema histórico diga-se de passagem, fruto do trabalho e fruto de
ter vindo para cá como V. Ex.ª, a cidade nos proporcionou isso. E é por
isso Deputado Marco Aurélio, que a cidade de Imperatriz é muito
fechada para votar em candidato de fora, porque sabe que as soluções
partem da gente. E eu fico muito feliz neste momento de poder lhe
apartear e dizer que a cidade de Imperatriz tem dois grandes
representantes aqui que lutam por ela. E esse grave problema que se
soluciona a partir deste momento, eu tenho certeza que vamos estar
expandindo para o restante da cidade. A cidade de Imperatriz, tenho
certeza, também que se orgulha deste momento de estarmos aqui a
representando. E representando da melhor fora possível com trabalho.
Eu lhe agradeço pelo aparte e dizer que, o que for preciso para que
somemos esforços, não somente neste momento, mas em momentos
futuros nós vamos estar juntos para ajudar Imperatriz e a Região
Tocantina.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, Deputado Rildo. E faço questão de testemunhar o
esforço de V. Ex.ª, a persistência e essa união nos garante agora a
resolvermos um grande problema. Lembro, o primeiro poço já está

finalizado. O segundo, que é parceria da Caema com o loteamento já
será perfurado. E em seguida o terceiro poço, se necessário, para Vilinha
e Parque Alvorada será perfurado lá, senão, vamos resolver problemas
de outras regiões. De modo que a gente está muito feliz porque nós
somos muito cobrados e quando a gente consegue resolver problemas,
é algo que mostra que estamos no lugar certo, lutando e contemplando
a perspectiva da população. Agradeço, de modo muito especial, ao
Governador Flávio, ao Deputado Rildo, por esta parceria, Secretário
Clayton, à Caema e aos demais órgãos do estado. Desejo que, em
pouco tempo, em poucas semanas, nós estejamos com esse problema
de água finalmente resolvido, na região do Parque Alvorada e da Vilinha,
em Imperatriz. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar Solidariedade, Deputado
Fernando Pessoa. Deputado Rildo Amaral, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, Deputados, imprensa, povo maranhense.
Eu iria usar a tribuna hoje, mas fui muito bem antecedido nos meus
dois temas. Um pelo Deputado Marco Aurélio, no qual ressaltamos a
importância da solução dos problemas da cidade de Imperatriz,
especialmente, nesse momento da união de esforços, da união de
emendas, para resolver o problema da falta de água, no bairro da Vilinha
e do Parque Alvorada. Sinto-me muito honrado de fazer parte das
soluções do problema de Imperatriz, porque foi o povo de Imperatriz
e da Região Tocantina que nos enviou para cá, a nossa gratidão em
forma de trabalho, mas também não poderia deixar de registrar a minha
vergonha relatada inclusive aqui pelo Deputado César Pires em relação
às 137 prefeituras maranhenses envolvidas no escândalo de
superfaturamento de alunos na rede pública de ensino do estado do
Maranhão. E eu queria juntar esforços ao Bloco de Oposição em que o
Deputado César Pires ressaltou que fará aqui um requerimento. E esse
requerimento vai ter assinatura do Deputado Rildo Amaral, também,
porque é um problema educacional, onde nós precisamos investigar o
porquê e precisamos juntar forças, inclusive da publicidade para quem
são os prefeitos e secretários municipais de educação que cometem um
crime relatado pelo Ministério Público, na Globo. E quando eu, que
sou professor de escola pública, professor que conhece a problemática,
que conhece principalmente a carência de recursos, a carência de merenda
escolar, a carência de condições necessárias para que os educadores
possam estar exercendo com dignidade a sua profissão, Professor,
Deputado César Pires, e quando a gente vê tudo que falta na escola
pública, a gente sente vergonha do que realmente está acontecendo. E
quando se envolvem mais de 63% das prefeituras maranhenses mostra
que não é uma coisa, por acaso, é algo esquematizado, é algo que tem
inclusive professores do crime na educação no Maranhão. E esses
professores têm que ser relatados aqui pela tribuna, tem que ser relatado
pelo Ministério Público Federal e que a Assembleia tem a
responsabilidade que dá a publicidade para todos os envolvidos, e que
cada um possa, depois, se justificar diante da Justiça. Fica aqui a
minha indignação, a minha vergonha e, principalmente, a minha
assinatura junto com o Bloco pedindo para que o Ministério Público
Federal encaminhe para cá os nomes dos envolvidos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Registrar a presença da Vereadora Bidú Santana,
do município de São João dos Patos, por solicitação do Deputado
Neto Evangelista. O Deputado Marco Aurélio também está reiterando
aqui esta solicitação. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Marco Aurélio. Deputado Zé Inácio por dez minutos e o
Deputado Felipe dos Pneus por cinco. Deputado Felipe, V. Exa.
poderia já usar a tribuna por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas. Primeiramente, devemos agradecer ao nosso
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Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje, subo a essa tribuna com uma notícia
maravilhosa. Creio que com isso vamos ter um grande avanço no
Departamento Nacional de Infraestrutura no Maranhão. Com isso, eu
quero parabenizar o senhor Glauco, que é o ex-coordenador de engenharia
do Dnit e foi agora o novo concursado para assumir a Superintendência
do Dnit do nosso Estado do Maranhão. E vejo que com isso vamos ter
um grande avanço em questão das nossas rodovias. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concedo a palavra ao Deputado Zé Inácio, por
dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Deputado Roberto Costa, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, subo, mais uma vez, a esta
tribuna, desta vez, para tratar de um tema que está tendo repercussão
nacional e, no final de semana e ontem, teve grande repercussão na
mídia nacional, que foi a emboscada ocorrida na última sexta-feira, dia
1º, na terra indígena Arariboia, na Região de Bom Jesus das Selvas,
entre as aldeias Lagoa Comprida e Jenipapo, que resultou na morte do
indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele estava acompanhado do Laércio
Guajajara, liderança da região, que conseguiu fugir do ataque, embora
tenha sido alvejado. E, ontem, me chamou bastante atenção a reportagem
da TV Mirante, em que o repórter Sidney Pereira fez um relato de uma
incursão que fez na floresta, na Amazônia, acompanhando os índios
“guardiões da floresta”, em que ele fez uma entrevista com o Laércio,
isso em 2015 e 2016. Chamo a atenção para os anos de 2015 e 2016,
porque nós utilizamos esta tribuna para tratar da Reserva Indígena
Arariboia, em 2015, assim como, em 2016, relatamos as queimadas
que naquele ano ocorriam na região. Naquela época, nós tínhamos um
bom acesso ao Ministério do Meio Ambiente e tomamos providências
via Assembleia Legislativa. Prontamente, fomos atendidos e tivemos o
acompanhamento do Governo federal, do Ministério da Defesa do
Meio Ambiente que mandou aeronaves para cá, duas aeronaves, um
reforço de brigadistas, a situação foi rapidamente controlada, o incêndio
na floresta. Depois, também como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Casa, fizemos uma audiência pública em que se discutiu
o assassinato de uma liderança indígena, Capó, também da região da
terra indígena Arariboia, e lá nós pedimos as providências por parte do
Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Ministério da Justiça
para que aquele assassinato fosse investigado e medidas fossem tomadas
de forma preventiva para não ocorrer o que recentemente, na última
sexta-feira, aconteceu mais uma vez na terra indígena Arariboia. Eu
quero aproveitar o momento para destacar a rápida atuação do Secretário
de Segurança, Jefferson Portela, do Secretário de Direitos Humanos,
Chico Gonçalves, que, ainda no final de semana, foi a Imperatriz,
visitou a região e tomou as providências que são cabíveis, dada a
competência do Governo do Estado, das estruturas do Estado, para
fazer acompanhamento de casos como esse, uma vez que a competência
é da Justiça Federal por se tratar de uma situação que envolve territórios
indígenas. Mas eu faço esse relato para destacar que aqui, desta tribuna,
fazendo referência a vários outros conflitos que ocorrem pela posse de
terra no Estado do Maranhão, nós temos defendido a criação de uma
Vara Agrária, e faço essa defesa muito antes de ser Deputado. Lembro
que, em julho de 2013, quando ainda era Superintendente do Incra,
acompanhado do ouvidor agrário nacional, nós fomos ao Tribunal de
Justiça do Estado, na época, fomos recebidos pelo então corregedor
Cleones Cunha, e lá nós discutimos a importância de se criar uma
justiça, uma Vara Especializada em Conflitos Agrários para discutir as
situações de conflitos de terra, que se dão em áreas de assentamento,
em terras públicas, em comunidades quilombolas. Mas quero trazer o
debate agora novamente para tratar dessa situação, da terra indígena
Arariboia. Nós temos vários números, e aí que remontam a 2015,
2016, segundo o relato da Comissão Pastoral da Terra que no Maranhão
foram registrados 194 conflitos, em 75 cidades, com 13 mortes e mais
de 31 mil famílias afetadas. Mas trazendo para o recorte indígena, o

número de assassinatos de indígena no Brasil aumentou de 110 em
2017 para 135 em 2018, um crescimento de 22%. Os Estados com
mais registros no ano passado foram: Roraima, onde ocorreram 62
municípios; Mato Grosso do Sul onde foi contabilizado 38 mortes. As
informações aqui levantadas a partir do mapeamento do CIMI, estão
no relatório é de violência contra os povos indígenas de 2018. Mas
destaco números mais recentes. O levantamento também listou que
ano passado foram 22 tentativas de assassinatos, 18 são homicídios
culposos, 15 episódios de violência sexual, 17 casos de racismo e
discriminação étnico-racial, 14 ameaças diversas, 11 situações de abuso
de poder e 8 ameaças de morte. Mais uma vez, relatório do CIMI mais
recente, aponta que de janeiro a setembro deste ano, o ano de 2019
aumentou os casos de invasão e exploração ilegal de terras indígenas.
Com dados parciais e preliminares, o Conselho alerta para 160 casos
de invasão em 19 Estados. E aqui no Maranhão nos últimos 3 anos,
dos 5 indígenas assassinados, 3 são guardiões da floresta da terra
indígena Arariboia. Então, são números que precisamos destacar aqui,
é importante informar que a terra indígena Arariboia é composta por 3
etnias, etnia Ka’apor, Guajajara e o Awa-Guajás e a floresta continua
ameaçada. Mas Senhor Presidente, trago esses números, mas quero
principalmente chamar atenção das autoridades para esse tema,
sobretudo, o Governo Federal. O Governo do Presidente Jair Bolsonaro
que ignora a política indigenista no Brasil, que acha que índio não é um
problema que o país tenha que debater. Então ignora e faz com que as
ameaças e mortes a lideranças indígenas passam a aumentar no nosso
país. É por isso que uso esta tribuna para solicitar empenho muito
maior além do que já tem do Ministério Público Federal. Eu peço
também, aqui desta tribuna, maior empenho da Polícia Federal, que
tem que aumentar o seu contingente na região da terra indígena Arariboia
e se empenhar, não só investigar o caso, mas encontrar os culpados
pelo assassinato dessa última liderança indígena ocorrido na sexta-
feira.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputado, me
conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - E quero também
informar, que nós fizemos um requerimento ao Ministro da Justiça
solicitando que a Força Nacional possa vir não só para atuar,
preventivamente, nas terras indígenas aqui citadas, na terra indígena
Arariboia, mas também para atuar de forma repressiva, porque o que
está levando a morte de indígenas no Maranhão é a exploração,
principalmente a exploração de madeira. É preciso ter uma atuação
firme e a Força Nacional que já está aqui no Pará, ela tem que vir aqui,
mas não para passar um dia, dois dias, tem que passar alguns meses, se
possível, seis meses, um ano, para fazer um grande trabalho de repressão
às queimadas, à grilagem de terra e principalmente ao desmatamento
dos madeireiros, aqui no Maranhão, que envolve principalmente as
terras indígenas. É bem verdade que tem uma ação civil pública
impetrada pelo Ministério Público Federal já solicitando a intervenção
de Forças Nacionais aqui na região, mas esta Casa, sob requerimento,
que nós encaminhamos aqui, que eu tenho certeza que será aprovado
pelo plenário, vamos fazer formalmente um Requerimento ao Ministro
da Justiça para ele reforçar o trabalho da Polícia Federal e principalmente
mandar Força Nacional para que possa reprimir a exploração de madeira
no nosso Estado e o ataque a lideranças indígenas no nosso Estado.
Deputado Hélio Soares com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Obrigado, Deputado, agradeço ali também a anuência da nossa
Presidente em exercício, acho que não deveria mais nem sair daí, fica
tão bem aí na condução dos trabalhos que, além de nos energizar, é a
referência da beleza da Assembleia. Mas meu querido Lula, Luís Inácio
Lula, não é? Como é chamado, está certo? Esse distúrbio na área
indígena, dos quilombolas, isso aí é um problema antigo, entra governo,
saí governo e todos nas campanhas se utilizam de fazer compromissos
para angariar simpatias do homem do campo, do homem da zona rural
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e de todas as etnias. E, depois que assumem, esse problema vira um
problema secundário. Agora mesmo, 30 dias mais ou menos, uma das
dirigentes da fundação Palmares, a senhora Valdirene, que é também do
Instituto do Negro, foi alvejada lá em Serrano do Maranhão, com 28
tiros de espingarda lá nos muros e ainda foi atingida em várias partes
do seu corpo. Hoje ela anda com proteção, com segurança especial. E
ali ficou o dito pelo não dito. Ela continua com essa medida protetiva
e não se avança. Então eu sugeria, a título de sugestão, que nós
criássemos aqui, na Assembleia, uma comissão especial de
acompanhamento desses casos da zona rural, dos quilombolas, que
envolvem tudo isso, das áreas indígenas, que não avançam. E para você
ter uma ideia, há um movimento ainda, Deputado Inácio com relação
ao desmatamento. Eu estou falando isso até misturando, quem não
está me entendendo, uma coisa com a outra, com o desmatamento, as
etnias, o homem do campo, a zona rural, a zona urbana; é um
emaranhado de coisas para quem não está entendendo. Mas eu quero
te dizer que há um movimento de alguns empresários para aumentar o
zoneamento, alterar de 80 a preservação, de 80% para cada área,
diminuir para 50%. Isso vai ser realmente uma catástrofe no futuro.
Inicialmente, se nós aprovarmos isso aqui. E pelo que eu estou sentindo,
vai passar na Casa. Então, nós temos que ficar atentos, criarmos até
uma comissão de conscientização para ver se tem algum deputado que
tenha a coragem de apresentar isto nesta Casa, diminuir a área de
desmatamento. E eu deixo até uma sugestão, por que não aproveitemos
as que já estão desmatadas? Porque há muito, só no papel que é 20%
do desmatamento, mas tem mais de 50. Se você for fazer realmente o
levantamento, você vai ver que tem uma insignificante área de
preservação nas áreas mais importantes da nossa pré-Amazônia, porque
nós aqui, no Maranhão, vocês sabem que é a pré-Amazônia. Então tem
esse problema de queimada, desmatamento. Todo o ano acontece isso.
E a mídia e o que as autoridades informam uma é distorcida das outras.
Então eu queria só parabenizá-lo e me adicionar ao seu sentimento, ao
seu pronunciamento aí e me colocar à disposição para que não fique só
nesse recado, nesse discurso que V. Ex.ª usa nesse momento. Que nós
façamos aqui uma comissão de acompanhamento. Tem tantas comissões
aí que não funcionam, que não vão para canto nenhum, entra e sai o
mandato e não se faz uma reunião. É outro aparte? Vou continuar,
porque a nossa Presidente é tão benevolente, que ela está ali
pacientemente. O assunto é pertinente, envolve a Casa toda e as pessoas
envolvidas, autoridades. Muito obrigado e me coloco à disposição,
Deputado. E a audiência com o Ministro lá, o Secretário Nacional da
Pesca se colocou à disposição e, a hora que nós tivermos
disponibilidade, ele estará nos aguardando. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Fico muito feliz,
Deputado Hélio, com o seu pronunciamento e destaco da sua fala duas
coisas: primeiro, aumentar a área de desmatamento é estimular o
aumento de conflitos que nós já temos e muitos aqui no nosso Estado;
segundo, quando se trata de omissão, eu quero destacar uma anotação
que fiz em termos de omissão de governo. E destacar que o governo
Flávio Dino, por meio do Secretário Chico Gonçalves, pediu à Funai e
ao Ministério da Justiça proteção na terra indígena, a mesma que nós
estamos tratando aqui no nosso pronunciamento, a mesma localizada
a 93 quilômetros de onde o Paulo Guajajara foi morto. Tenho
informações aqui de que o ofício pedia, em caráter de urgência, a adoção
de medida de proteção aos povos indígenas. E o governo Bolsonaro
não realizou nenhuma medida para evitar essa tragédia. Esse documento
encaminhado pelo governo do Maranhão foi em setembro, no começo
de setembro, salvo engano. Só depois do conflito, só depois de sexta-
feira, após a morte do índio Paulino, é que o Ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro, disse, por meio de um a nota em rede
sociais, que a Polícia Federal irá apurar o assassinato do líder indígena,
Paulo Paulino Guajajaras, ocorrido na terra indígena Arariboia. Então,
houve provocação por parte do Governo do Estado, houve provocação
via Secretaria dos Direitos Humanos do Governo do Estado, e nenhuma
resposta houve do governo Bolsonaro. Então, é importante também
destacar porque nós identificamos a omissão do governo em prevenir,

em se antecipar a conflitos como esses que estavam previamente
anunciados. A omissão se dá, e nós que acompanhamos o dia a dia da
política nacional, a fala do Presidente Jair Bolsonaro, é porque este
governo não tem compromisso nenhum com a população indígena,
mas, ainda assim, cabe a nós, como parlamentares que representamos
o povo do Maranhão, representamos a população indígena do nosso
Estado, solicitar providências via Ministério da Justiça. Acho que a
principal ação que o Governo Federal, por meio do Ministério da
Justiça, tem que fazer é não só aumentar o reforço, o quantitativo de
homens da Polícia Federal para investigar o caso, dar suporte ao trabalho
da Funai, mas, principalmente, disponibilizar homens da Força Nacional
para que possam atuar, não só de forma preventiva, mas, sobretudo,
de forma repressiva à atuação dos madeireiros que acontecem em nosso
Estado, dentro das terras indígenas. Esse é o apelo que faremos por
meio de requerimento já encaminhado a esta Casa e que será aprovado
pelo Plenário da Assembleia, não tenho dúvida que contarei com o
apoio de todos os Deputados. Porque só assim podemos dar um basta
na destruição da nossa floresta e preservar vidas: vidas de homens e
mulheres indígenas que ainda lutam em favor da floresta no nosso
Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhora Presidente, pela
tolerância do tempo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Senhora
Presidente, Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (Questão de
Ordem) - Hoje tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos a
presença do Secretário da Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Ele
deu todos os detalhes para aquela comissão em relação ao termo de
compromisso assinado com a empresa Eneva. Então, gostaria aqui de
passar para meus colegas Deputados e Deputadas e para a imprensa,
que amanhã vamos usar o Grande Expediente a fim de passar todo esse
termo, o compromisso feito com a empresa Eneva. Mas a notícia boa
é que, realmente, em breve, o Maranhão poderá usar agora esse tipo de
combustível, que é o GNV, e nas indústrias também. Mas, amanhã, a
gente vai dar todos os detalhes no Grande Expediente. Meu muito
obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Declina. PSDB, cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhora Presidente. A senhora me conceda o tempo
do PSDB, por favor.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Concedido. Por cinco minutos, Deputado
Wellington do Curso, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhora Presidente e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, bom dia. Senhoras e Senhores, temos pautado o
nosso mandato na legislação apresentando projetos que beneficiam a
população do Estado do Maranhão, bem como também a fiscalização
do dinheiro público para que o dinheiro público possa ser bem aplicado
para melhorar a qualidade de vida da população. E temos feito vários
enfrentamentos, enfrentamentos com muita coragem, como fizemos o
último enfrentamento na cidade de Paço do Lumiar e São José de
Ribamar contra a Odebrecht que está na Lava Jato. Inclusive sofremos
ameaças, mas não nos calamos, não nos intimidamos, não temos medo
e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Agora, mais uma vez,
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partimos para uma denúncia gravíssima na cidade de Monção, na cidade
de Miranda, 137 municípios envolvidos com desvio de dinheiro público.
Dinheiro público que era para ser empregado na educação no Estado
do Maranhão. É inadmissível você chegar a cidade de Monção, a cidade
de Miranda, muitos municípios do interior do Estado e os alunos
estudando em uma casa de taipa, estudando em uma casa que é uma
tapera, estudando em uma casa sem as mínimas condições dignas, e o
mais impressionante, e o mais absurdo, o dinheiro, o recurso federal
veio para o município, o município fraudou, o município desviou
colocando dados e informações erradas numa planilha do Ministério
da Educação para receber mais recurso, só que não era para receber
mais recurso para investir na educação infantil, na construção de creches,
na construção de escolas, simplesmente, para desviar. É o desvio do
recurso público, é o desvio do dinheiro público. Nós estamos
acompanhando o caso, estamos solicitando informações do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, solicitando acompanhamento do
Ministério Público Estadual do Maranhão, porque é inadmissível,
enquanto a população padece com a falta de políticas públicas, alguns
políticos desviam o dinheiro público, principalmente para uma causa
tão nobre, que é a educação. Resgatar a dignidade, dar dignidade às
pessoas, por meio da educação, isso não está ocorrendo em muitos
municípios do estado do Maranhão. E fica o nosso questionamento:
Onde estão as Escolas Dignas do Governador Flávio Dino? Porque
para o Brasil, o Governador Flavio Dino fala que o Maranhão tem uma
escola digna, tem uma educação digna. Lá em Monção, a escola é digna
de pena, mas, Deputado Wellington, lá em Monção é do município, o
Governador Flávio Dino tem feito parceria do Governo do Estado com
as prefeituras no interior do estado do Maranhão. E cadê a parceria
com Monção? Cadê a parceria com Miranda? Cadê a parceria para
acabar com essas escolas de taipa? Cadê a parceria para acabar com
essas escolas que estão funcionando em taperas, em casas improvisadas?
A educação é um direito de todos e é um dever do estado. E cobramos
do governo federal, mas cobramos também do Governo do Estado e
cobramos das prefeituras. É responsabilidade de todos, do governo
federal, do Governo do Estado e das prefeituras, e vamos continuar
fiscalizando e cobrando para que o dinheiro público seja realmente
empregado para a melhoria da qualidade de vida da população, para
que as nossas crianças, os nossos adolescentes do interior do estado,
tenham a oportunidade de competir, que possam ser os médicos do
futuro, os advogados do futuro e que não estejam entregues à
marginalidade, à criminalidade. O Estado do Maranhão não é terra de
vagabundo, não é terra de pistoleiro, não é terra de marginalidade, o
estado do Maranhão tem, sim, homens e mulheres dignos, homens e
mulheres de verdade, e merecem a atenção do estado. Na cidade de
Monção, na cidade de Miranda e nos outros municípios, estamos
acompanhando e cobrando dos órgãos de fiscalização e controle, como
o Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, nós estamos
acompanhando. E parabenizar a Rede Globo, parabenizar a Mirante,
pela matéria, pela entrevista, que já é denúncia antiga e, graças ao
jornalista Alex Barbosa, que foi até o local, que fez o registro, tomou
proporção nacional, vergonhosamente, o Maranhão apareceu em rede
nacional, mas temos que parabenizar os profissionais de comunicação
que têm a coragem de externar, que têm a coragem de mostrar o que
acontece na realidade, e não na propaganda mentirosa que muitos
aproveitam para fazer propaganda mentirosa. Deputado Wellington
continua na luta em defesa da educação pública de qualidade. Para
finalizar, Senhor Presidente, um outro assunto de suma importância, o
ataque aos índios no estado do Maranhão. Nós temos uma pauta,
desde 2015, que não foi cumprida pelo Governador Flávio Dino. Agora
é muito fácil diante do que aconteceu edita um decreto para dar atenção
aos índios. Nós estamos solicitando por meio de Requerimento e
Indicação nesta Casa, para que o Governador Flávio Dino cumpra
todos aqueles itens que foram anotados, que foram convencionados
com o Governo do Estado, com a Sedihpop, com as Secretarias do
Governo do Estado, com o Conselho Missionário Indígena, com a
OAB, e nada disso foi cumprido, nada disso foi realizado pelo Governo
do Estado nas tribos indígenas. Então, hoje, precisa de segurança nas

tribos indígenas, mas precisa também de saúde indígena, precisa também
de educação indígena. Os nossos índios precisam também de informação
e têm também todo o nosso respeito e precisam da nossa atenção.
Mais uma vez a nossa defesa dos índios no estado do Maranhão. Era
o que eu tinha para o momento, Senhora Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Deputado Duarte Júnior, por 10 minutos.
Declina o Deputado Duarte Júnior.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Duarte Júnior,
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Gentil.
O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Adelmo
Soares e Zito Rolim. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 17/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, foi transferida para a próxima
Sessão, por falta de quórum qualificado. Em único turno, foi aprovado
o Parecer nº 688/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), em redação final ao Projeto de Lei nº 237/19, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de
Informações para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do
Maranhão. O referido Projeto de Lei foi encaminhado à sanção
governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e
encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de Emendas, o
Projeto de Lei nº 352/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
determinando 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.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 475/19, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, que institui a Semana Estadual
de Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do
Estado do Maranhão, a realizar-se anualmente, na segunda semana de
março. Em segundo turno, regime de prioridade, o Plenário aprovou o
Projeto de Lei Complementar nº 009/19, de autoria do Poder Judiciário,
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que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão. Também em segundo turno, regime de prioridade, foram
aprovados, e encaminhado à sanção governamental, os Projetos de Lei
nºs: 371/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 052/19),
que altera a Lei nº 8.562/2006, que dispõe sobre a criação da Agência
Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão –
AGERP; 453/2019, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº
074/19), dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Maranhão,
Emprego e Geração de Renda-CONSET. Em regime de prioridade, foi
aprovado em segundo turno e encaminhado à redação final, devido ao
acolhimento de Emenda, o Projeto de Lei nº  377/19, também de autoria
do Poder Executivo, (Mensagem nº 059/19), que dispõe sobre a
Constituição de Consórcios Interfederativos de Saúde no âmbito do
Estado do Maranhão. Em único turno, foi aprovado o Parecer nº 655/
19, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
contrário ao Projeto de Lei nº 446/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e
encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa n°
107/19, do Deputado Fernando Pessoa, que concede Medalha de Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Frei Hugo César Sousa Oliveira; 113/
2019, do Deputado Fernando Pessoa, que concede Medalha de Mérito
Legislativo Terezinha Rego ao Senhor Marco Antônio Barbosa Pacheco;
123/2019, do Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo Maria Aragão ao Tenente-Coronel Valtermar Pinto
Ribeiro. Em tramitação ordinária, primeiro turno, foi aprovado o Projeto
de Resolução Legislativa nº 073/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema, que concede Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman a
Senhora Silvia Cristina Costa Leite, Coordenadora do Setor de
Atividades Especiais Espaço Mulher (SAEEM), com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os Projetos de Lei
n°s: 216 e 410/19, da Deputada Detinha; 238/19, do Deputado Wendell
Lages; 427/19, da Deputada Mical Damasceno; os Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 086/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá;
063/19, do Deputado Duarte Júnior e os Requerimentos n°s: 614/19,
do Deputado Vinícius Louro; 616/19, do Deputado Glalbert Cutrim e
611/19, do Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido ausência
dos autores. Na sequência o Plenário aprovou os Requerimentos n°s:
598/19, do Deputado Ciro Neto, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 431/19, de sua autoria; 609/19, de autoria do Deputado
Roberto Costa, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Resolução Legislativa nº 128/19, de sua autoria e 615/19, do Deputado
Doutor Yglésio, no mesmo sentido, para o Projeto de Lei nº 375/19, de
sua autoria. Sujeito à deliberação da Mesa, foi indeferido o
Requerimento n° 601/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson 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. O autor recorreu
da decisão da Mesa e este requerimento foi incluído na Ordem do Dia
da próxima Sessão ordinária. Em seguida, foram deferidos os
Requerimentos n°s: 610/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, ao
Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves e ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Senhor Rafael Ribeiro
Carvalho, solicitando informações no tocante às compensações
financeiras e ambientais firmadas com o Estado do Maranhão, no
período que compreende os últimos 10 anos; 612/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 21 a 23 de outubro do
corrente ano e 613/2019, do Deputado Antônio Pereira, encaminhando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor José Ferreira da Silva,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de outubro de 2019, na Cidade
de Imperatriz. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 217/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e
Blocos, não houve indicação de Líderes. 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, 05 de novembro de 2019.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 31 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO
DE 2019,  ÀS  11 HORAS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA  – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 701/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -Emitido

ao PROJETO de LEI ORDINÁRIA  Nº 306/2019 -  CRIA a política de
diagnóstico e tratamento da depressão pós parto e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputada DANIELA TEMA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Data à matéria a forma adequada, nos termos do

art.21, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  05 de novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária de Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 1118/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano
em curso.

Nº 1119/2019, de 04 de novembro de 2019, exonerando
RENATO BARRETO COELHO ROCHA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1120/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando LUANA
TEIXEIRA MOTA NORONHA OLIVEIRA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1121/2019, de 04 de novembro de 2019, exonerando
PATRICK AUGUSTO AZEVEDO DE ABREU, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; ARLLEN
NOGUEIRA BEZERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2
de Assessor Chefe; OZANAN DE CARVALHO SILVA NETO, do
Cargo em Comissão, Símbolo     DANS-3 de Chefe de Gabinete e
RICARDO BALDEZ SILVA, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-3
de  Secretário Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1122/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando
FABIELLE DO NASCIMENTO ARAUJO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; OZANAN
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DE CARVALHO SILVA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe; RICARDO BALDEZ SILVA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, ARLLEN
NOGUEIRA BEZERRA, para o Cargo em Comissão,      Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e PATRICK AUGUSTO
AZEVEDO DE ABREU, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3
de  Secretário Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1123/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando
DANIEL ITALO VALE PORTO DIAS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1124/2019, de 04 de novembro de 2019, exonerando
PATRÍCIA DE JESUS PETRUS PEREIRA MARTINS, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
novembro do ano em curso.

Nº 1125/2019, de 04 de novembro de 2019, exonerando
MARIANA DE LIMA COELHO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1126/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando
CLEONICE MARCHÃO SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1127/2019, de 04 de novembro de 2019, nomeando
KARINE ALMEIDA MEDEIROS LAGO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1128/2019, de 05 de novembro de 2019, exonerando
EGBERTO MARCUS DA SILVEIRA MENEZES, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em
curso.

Nº 1129/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando
CRISTIANE ARAUJO PACIFICO DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em
curso.

Nº 1130/2019, de 05 de novembro de 2019, exonerando
PATRICIA MARUSKA CAMPOS FREIRE, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado-1 de Secretário Particular do Presidente, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em
curso.

Nº 1131/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando
GERSON CARLOS PEREIRA DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano
em curso.

Nº 1132/2019, de 05 de novembro de 2019, exonerando
ANDREA SARAIVA CARDOSO DOS REIS, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1133/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando LUCAS
HENRIQUE ARAUJO DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1134/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando
RUBENS BOTELHO OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1135/2019, de 05 de novembro de 2019, exonerando
ANDSON FLAVIO RIBEIRO DA SILVA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1136/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando
RENATO BARRETO COELHO ROCHA, para o Cargo em

Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1137/2019, de 05 de novembro de 2019, nomeando
PATRICIA MARUSKA CAMPOS FREIRE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1117/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
4728/2019-AL.,

 R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE
KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo,
matrícula 1630037, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Processo de Sindicância, para apuração dos fatos
constantes nos autos do Processo nº 4728/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 31 de

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

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

PARECER Nº 024/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei 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.

Em sua análise preliminar sobre o Projeto de Lei, a Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade (Parecer nº 670/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, cabe-
nos na qualidade de Relator designado, apreciá-la nos termos art. 30,
inciso V, do Regimento Interno consolidado.

O Banco de Alimentos do Estado do Maranhão, de que trata o
presente projeto de Lei está vinculado à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social – SEDES, que 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.

Observa-se, que a medida sob exame, propõe políticas públicas
mais eficazes de abastecimento alimentar no âmbito do Estado, 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, como bem
esclarece a Mensagem Governamental.
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Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de

que a mesma está em conformidade com os princípios norteadores da
Administração Pública, dentre os quais podemos citar a eficiência da
Administração, portanto, a proposição de Lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº

492/2019, de autoria do Poder Executivo, considerando para tanto que
foram atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade.

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 492/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 025/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 433/

2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Estabelece
Diretrizes para o Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados para o
Mercado de Trabalho no Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer nº
630/2019), vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Como podemos observar, a proposta busca conjugar ações de
empreendedores e do poder público com o propósito de viabilizar
soluções para jovens desempregados, como bem justifica o autor da
propositura de lei.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover melhores condições
de trabalho, garantindo oportunidades igualitárias para os jovens no
mercado de trabalho no 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 eficiência da Administração.

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 433/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 novembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 503/2019

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

Legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 001/2019 de autoria
do Poder Judiciário, que “Altera a tabela de vencimento dos cargos
extintos a vagar de Depositário, de Distribuidor e de Escrivão de
Serventia Judiciária constante do Anexo Único da Lei Complementar
nº 125, de 15 de julho de 2009.”

O presente Projeto de Lei está concedendo reajuste aos
cargos extintos a vagar de Depositário, Distribuidor e Escrivão
de Serventia Judiciária com efeitos a partir de 1º de dezembro de
2018, porém não estabelece no texto do Projeto o percentual a ser
concedido.

Acompanha o Projeto a Mensagem nº 001/2019, o Despacho-
CO 42722018 que apresenta a estimativa financeira-orçamentária
e a DPA 3032018 que aprovou o envio do Projeto de Lei para esta
Casa Legislativa.

Primeiramente, destaco que no presente caso é um Projeto de
Lei Complementar e consoante o art. 69 da CF/88 e art. 48 da CE
deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros do
parlamento.

O devido processo legislativo é conjunto coordenado de
disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos
órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados,
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta,
inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo
e Judiciário em relação às matérias que tratam de sua organização e
seus servidores, como no caso em tela.

Com efeito, é da competência privativa do Tribunal de Justiça
a deflagração do processo legislativo quando o assunto é refere-se aos
seus servidores.  Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II,
b, da Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
..........................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos
seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem
vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores,
onde houver;”

Desta forma, o presente Projeto obedece à reserva de iniciativa,
bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim, formalmente
constitucional.

Neste sentido, observa-se que o presente Projeto de Lei
Complementar não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.
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VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 001/2019, em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  678  /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 032/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
admiração ao SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE, na pessoa
do seu Presidente SÉRGIO FROTA, DA COMISSÃO TÉCNICA,
JOGADORES E EXTENSIVO AOS SEUS TORCEDORES, pelo
empenho e dedicação durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da
Série C.

O SAMPAIO CORRÊA foi vice-campeão no Campeonato
Brasileiro de Futebol da Série C. O time do Sampaio Corrêa subiu para
série B é revestido de toda importância, uma vez que, o time é o único
representante maranhense na divisão.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 032/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 032/2019, 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 Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 686 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 503/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que institui no Calendário de Eventos do
Estado do Maranhão a Campanha “Mais Mulheres na Política”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no
Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, a Campanha “Mais
Mulheres na Política”, a ser realizada, anualmente, no mês de março,
objetivando incentivar a participação feminina na atividade política
estadual.

Ademais, a Campanha de que trata o presente projeto de lei,
terá as seguintes ações principais, sem exclusão de outras pertinentes
ao seu objetivo: Realizar palestras, seminários e cursos sobre
capacitação e participação das mulheres na política;  Motivar as
mulheres a concorrer aos cargos eletivos; Conscientizar as mulheres
do Estado do Maranhão, sobre a importância de sua participação na
atividade política; Confeccionar e distribuir materiais informativos que
motivem a participação das mulheres na atividade política, instruindo
na filiação partidária;

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89.

 Com efeito, 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
pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais Mulheres na Política,
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.

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

Lei nº 503/2019 por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 503/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  689 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 138/2019,

apresentada pela Senhora Deputada Daniella Tema, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-Almirante
(FN) Paulo Martino Zuccaro.

 Justifica a autora da propositura que o homenageado o Vice
Almirante Paulo Martino Zuccaro exerceu os seguintes cargos: Diretor
do Departamento de Desporto Militar no Ministério da Defesa;
Comandante do Material de Fuzileiros Navais ;Comandante da Divisão
Anfíbia  Comandante da Tropa de Reforço; e atualmente exerce o cargo
de  Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra; São Luís, MA.

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 138/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 138/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  690 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 139/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Ex- Presidente
José Sarney.

Esclarece o autor da propositura, que o Presidente da União
Maranhense de Estudantes, redator e editorialista, José Sarney iniciou
sua vida política no movimento estudantil, atraindo, desde muito jovem,
a atenção de partidos políticos. Em 1954, candidatou-se a deputado
federal pelo Partido Social Democrático (PSD). Eleito suplente, em
1955, aos 25 anos, Sarney embarcou para o Rio de Janeiro para
assumir o cargo de deputado federal. Nos três anos subsequentes,
ganhou destaque em todo o país, rompendo as barreiras que

mantinham o Maranhão em posição de isolamento diante dos demais
Estados.

Sarney ocupou três mandatos como deputado federal e
conquistou o governo do Maranhão aos 35 anos de idade, nas eleições
de outubro de 1965. No mandato de governador, Sarney considerou
como uma das prioridades a infraestrutura do Estado, sendo
responsável pelas importantes obras de implantação da BR-135, do
Porto do Itaqui e da Ponte Governador José Sarney. Ainda, importante
destacar que durante o governo Sarney as matrículas escolares
cresceram exponencialmente; a TV Didática transmitiu de forma
inovadora no país aulas pela televisão e o programa Bandeirantes foi
responsável pela construção de ginásios no interior do Estado. Em
1971 e 1979, José Sarney assumiu o Senado pelo Maranhão. Em
1985, com o falecimento de Tancredo, Sarney foi efetivado no cargo de
Presidente da República. Naquele mesmo ano, abriu a sessão inaugural
da 40ª Assembleia Geral das Nações Unidas e destacou a volta do
Brasil à democracia. O papel do Presidente Sarney foi fundamental
para a redemocratização do país, para o fortalecimento da economia
e inserção do Brasil no debate internacional sobre a preservação do
meio ambiente. De acordo com o americano Ronald Schneider, Sarney
conseguiu fazer no Brasil a mais exitosa das transições democráticas
do mundo. Sob o seu comando, os partidos comunistas foram
legalizados, concedeu-se anistia aos líderes sindicais, foram
instauradas eleições para os municípios de segurança nacional e
prefeitos da capital, resgatou-se o sonho das eleições diretas, foi
concedido direito de voto ao analfabeto, facilitou-se a criação de novos
partidos, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, e teve início
os programa de direitos sociais (vale transporte, efetivação dos direitos
das mulher e da pessoa com deficiência, previdência para o trabalhador
rural, segurodesemprego, universalização da saúde) e de plena
cidadania. Quatro meses depois de deixar a presidência, Sarney foi
eleito senador pelo Amapá, sendo reeleito mais duas vezes, em 1998 e
2006. Como Senador, ocupou a presidência da Casa durante os anos
de 1995 a 1997, 2003 a 2005 e 2009 a 2013. Diante do breve histórico,
cumpre ressaltar que é impossível resumir a trajetória do eminente
político e todas as contribuições que ele efetuou para o Maranhão.
Mas não somente a figura de político mais longevo da República
merece destaque, é importante mencionar o trabalho exercido por
Sarney como escritor. O início do trabalho como jornalista foi o
primeiro passo na carreira de escritor. Sarney ganhou um concurso
de redação e passou a trabalhar no jornal Pacotilha, atuando
primeiramente como repórter policial até cuidar do suplemento literário
do jornal. Iniciou ainda cedo como poeta e ensaísta, sob a influência
da poesia moderna portuguesa. Dentre as diversas obras publicadas,
romances, contos, crônicas, poesias e textos políticos, cumpre destacar
Ensaio sobre a Pesca de Curral (1953), A Canção Inicial (1954),
Norte das Águas (1969), Os Maribondos de Fogo (1978), O Dono do
Mar (1995); Saraminda (2000) e A Duquesa Vale uma Missa (2007).
Em 7 de novembro de 1980, ao lado da esposa, Dona Marly, foi
imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Mas o reconhecimento
pelo trabalho realizado não se restringe ao território nacional; Sarney
recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de
Pequim, pela Universidade de Moscou e pela Universidade de Coimbra.
Além disso, recebeu o Prêmio de Integração Latino Americana
(SERFIN) e outras condecorações internacionais: Itália (Grande Colar
da Ordem do Mérito da República Italiana), México (Grande Colar da
Ordem da Águia Asteca), Peru (Grã Cruz da Ordem El Sol Del Peru),
Bolívia (Ordem el Condor de Los Andes), Colômbia (Grande Colar
da Ordem de Boyacá) e Portugal (Grande Colar da Ordem Sant’iago
da Espada).

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.
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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 139/2019, 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 139/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05  de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 691 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 137/2019,

apresentada pela Senhora Deputada Daniella Tema, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Capitão de
Mar e Guerra Marcio Ramalho Dutra e Mello.

Esclarece a autora da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear, o Senhor Marcio Ramalho
Dutra e Mello, Casado com Carla Dutra e pai da Bárbara e Gabriel,
nasceu no Rio de Janeiro em 05/11/1972. Há 28 anos servindo à Marinha
do Brasil, possui vasta experiência na área de gestão e manutenção,
tanto de embarcações, quanto, principalmente, aeronaves. Durante 20
anos serviu no Complexo Aeronaval de São Aldeia, na Região dos
Lagos do Estado do Rio de Janeiro, exercendo também as funções de
Aviador Naval, tendo voado mais de 3.000 horas de voo, sendo mais de
1.000 em instrução de voo por helicópteros. Foi condecorado, por
duas vezes, com o prêmio de Aviador Naval mais voado da Esquadra
Brasileira - setor operativo da Marinha do Brasil.

Capitão dos Portos do Maranhão; São Luís, MA — desde
janeiro de 2018 Capitania com jurisdição de 200 Municípios do Estado
do Maranhão, somando-se a 17 Municípios de sua subordinada Agência
Fluvial de Imperatriz, perfazendo a totalidade de Municípios do Estado.
Possui como missão cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos e
normas, nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos marítimo,
fluvial e lacustre; fiscalizar os serviços de praticagem; realizar inspeções
navais e vistorias; instaurar e conduzir Inquéritos Administrativos
sobre fatos e acidentes da navegação; auxiliar o serviço de salvamento
marítimo; concorrer para a manutenção da sinalização náutica; e
coordenar, controlar e/ou ministrar cursos do Ensino Profissional
Marítimo, a fim de contribuir para a orientação, coordenação e controle
das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas,
no que se refere à segurança da navegação, defesa nacional, salvaguarda
da vida humana e prevenção da poluição hídrica;

Superintendente de Administração, Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2017 Superintendência
que cuida de toda a parte administrativa da organização, incluindo
rancho para mais de 3.500 pessoas, pagamento, contratos, assessoria

jurídica, comunicação social, controle de pessoal militar e civil,
infraestrutura urbana, apoio, segurança orgânica, comunicações e
Tecnologia da Informação. Superintendente industrial, Base Aérea Naval
de São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2013 - 2017
Superintendência que cuida de toda a Manutenção de 2º, 3º e 4º escalão
de todas as Aeronaves da Aviação Naval - aviões e helicópteros.
Supervisionava diversas oficinas de manutenção, dentre as quais: pintura
de aeronaves, hidráulica, teste hidrostático, geradores, sonar, radar,
reparos em componentes dinâmicos, motores diversos e outras. Chefe
do departamento de Apoio e Manutenção da infraestrutura Urbana,
Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ —
2013 Departamento que cuida de toda a Infraestrutura do complexo
Aéreo Naval de São Pedro da Aldeia, compreendendo eletricidade,
arruamento, água e esgoto, viaturas, Próprios Nacionais Residenciais,
central telefônica, manutenções diversas em equipamentos, manutenção
em áreas externas e carpintaria. Chefe do departamento de Manutenção
e Segurança de Aviação, 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução;
São Pedro da Aldeia, RJ — 2007–2011 Departamento que cuida de
toda a Manutenção das Aeronaves de Instrução. Nesta Organização
Militar, que operava as Aeronaves Bell Jetranger III, ministrou
instruções de voo, participando da formação de 12 turmas de Aviadores
Navais, tendo voado, nesta função, mais de 1.000 horas. Em 2011, foi
Chefe do Departamento de Segurança de Aviação, que cuida de toda
Prevenção a Acidentes e Incidentes aeronáuticos dentro da organização.
Gerente de Aeronaves UH-14 (Suoer-Puma) da Base Aérea Naval de
São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2005– 2007 Divisão
responsável por toda a Manutenção da Aeronave Super-Puma em
nível de 2º e 3º escalão, ocasião em que a aeronave é totalmente
desmontada, inspecionada, e testeda até a entrega final ao esquadrão
de origem. Encarregado de Divisões do departamento de Manutenção
do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; São Pedro da
Aldeia, RJ — 1998–2005 Serviu em todas as Divisões do departamento
de manutenção de Aeronaves, dentre as quais: Divisão de Suprimentos,
Material, Aviônicos, Armamento, Pista, Hangar, Planejamento e
Controle de Qualidade. Nesta Organização Militar, que operava as
Aeronaves Super-Puma, fez várias missões, dentre as quais o transporte
de Presidentes da República, humanitárias, busca e salvamento,
operações especiais de retomada e resgate de plataformas, transporte
de carga e apoios diversos. Neste Esquadrão, teve oportunidade de
estra de novo em São Luís em 2004. Encarregado da Divisão de Reparos,
Navio Transporte de Tropas Custódio de Mello; Rio de Janeiro, RJ —
1996-1997 Navio que fazia apoio logístico pra todo o litoral, bem
como transportava tropas de Fuzileiros Navais em Operações Anfíbias.
Na ocasião, em setembro deste ano, esteve pela primeira vez na cidade
de São Luís. CURSOS E PROMOÇÕES - Bacharel em Ciências Navais,
com habilitação em Mecânica, Escola Naval, Rio de Janeiro, RJ —
1994. - Declarado Guarda-Marinha, Escola Naval, Rio de Janeiro, RJ
— 1994. - Nomeado 2ºtenente, após Viagem de Instrução – 1995. -
Curso de Especialização em Máquinas, Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk, Rio de Janeiro, RJ — 1996. - Curso de Pré-comissão em
Navios a Vapor, Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, Rio de
Janeiro, RJ — 1996. - Curso de Oficial de Controle de Avarias, Centro
de Adestramento Almirante Marques de Leão, Rio de Janeiro, RJ —
1996.

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.
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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 137/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 137/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 692 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 136/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa , que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Comandante da Policia Militar do
Estado do Maranhão o Coronel Ismael de Sousa Fonseca.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado,  o coronel Ismael Fonseca, nascido em 06 de julho de
1970, na Cidade de Aracaju - Sergipe, onde residiu até se mudar para
São Luís – Maranhão, em dezembro de 1987, filho de Daniel Thomaz
Carvalho Fonseca e Odinete de Sousa Fonseca. Ingressou na Polícia
Militar do Estado do Maranhão em 05 de fevereiro de 1992, onde
frequentou o Curso de Formação de Oficiais na PMBA, até 06 de
outubro de 1994. Tem uma trajetória militar voltada para a
operacionalidade. Atualmente, conta com mais de 27 anos de bons
serviços prestados à sociedade como Policial Militar. Tendo diversos
cursos acumulados ao longo de sua carreira, já comandou várias unidades
da capital e do interior, exerceu a função de subcomandante da PM no
ano de 2015.

É piloto profissional de aeronave, antes de ser nomeado para
assumir o posto máximo dentro da corporação, Coronel Ismael estava
desempenhando a função de Diretor do Centro Tático Aéreo (CTA).

Algumas Medalhas e Condecorações que já recebeu: · Medalha
de Serviço Policial Militar, 10 anos. (2002); · Medalha Brigadeiro
Falcão (2008); · Medalha do Sesquicentenário da Polícia Militar de
Goiás (150 anos). 2008; · Medalha de Serviço Militar, 20 anos. (2012);
· Medalha da Ordem do Mérito do Alto Comando da PMMA. (2014);
· Medalha Mérito Operacional da PMMA. (2015); · Medalha do
Mérito Policial Militar da Polícia Militar do Piauí (2015); · Medalha
do Mérito Policial Militar da Polícia da Bahia. (2016); · Medalha
Amigo da Marinha. (2017).

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

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual

legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 136/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.

 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 136/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 693/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 504/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso que institui o “Dia Estadual da
Conscientização e Combate às Fake News - disseminação de
notícias falsas”.

Convém relatar que ao presente projeto de lei, nos termos do
Art. 141, do Regimento Interno, foi anexado o Projeto de Lei nº 520/
2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio Lula, que Institui o Dia
Estadual da Conscientização e Combate às Fake News - disseminação
de Notícias Falsas, visto que os projetos versam sobre matéria análoga
ou conexa.

 Segundo os arts. 1º e 2º fica instituído no âmbito do Estado do
Maranhão o dia 24 de março como o Dia Estadual da Conscientização
e Combate às Fake News - disseminação de notícias falsas. A instituição
deste dia tem o objetivo de estabelecer um marco da abordagem para
criação, divulgação e disseminação de notícias falsas e conscientização
sobre efeitos e consequências jurídicas.

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
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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

Como o visto, não há óbice à instituição de data comemorativa,
contudo, o art. 4º do projeto de lei em tela não observa o Princípio da
Reserva de Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez
que se verifica a competência privativa do Governador do Estado
quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização
administrativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública
Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, em face do exposto, concluímos pela aprovação

do Projeto de Lei nº 504/2019 apresentados, excluindo-se o art. 4º da
proposição dada a sua inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 504/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 695 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução nº 132/2019, de autoria da

Senhora Deputada Andreia Rezende, que determina a publicação da
Constituição Estadual do Maranhão de 1989 em áudio e braille.

Segundo o Art. 1°, a publicação comemorativa de 30 (trinta)
anos da Constituição Estadual do Maranhão de 1989 deverá ser feita
também em áudio e em braille, cuja disponibilização se dará no sítio
eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Cuidando-se de matéria estritamente interna corporis desta
Casa Legislativa, vê-se que a proposição encampa tema que depende
unicamente da deliberação de seus membros. É que a ordem jurídico-
constitucional assegurou a cada Poder, dentro do sistema da divisão
harmônica de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua
organização e seus serviços internos.

Veja-se, por oportuno, a valiosa lição de José Afonso da Silva1,
segundo o qual:

A independência dos poderes signif ica: (a) que a
investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do
governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros;
(b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não
precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua
autorização; (c) que, na organização dos respectivos serviços,
cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais
e legais.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal
ou Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual estabelece em seu art. 31:

Art. 31. É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus servidores e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, IV, do
Regimento Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com
eficácia de lei ordinária, matéria de competência
privativa da Assembléia Legislativa e os de caráter
político-processual legislativo ou administrativo, ou
quando a Assembléia deva-se pronunciar em casos
concretos [...]

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não é de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, como as matérias relacionadas no
art. 12 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão.

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

Resolução Legislativa nº 132/2019, nos termos do voto do relator.
É o voto.

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

votam, pela aprovação do Projeto de  Resolução Legislativa nº
132/2019, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 702/2019

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

de Resolução Legislativa nº 056/2019, apresentada, nos termos
regimentais, pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, subscrita pela
terça parte dos Senhores Deputados.

A emenda sob exame propõe nova redação ao § 1º, acrescido
dos incisos I e II, do  art. 260, do Regimento Interno, que disciplina o
processo do recebimento de Emendas à Proposta de Emenda
Constitucional, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.260. (.........)
§1º Poderão ser apresentadas emendas, com mesmo quórum
mínimo de assinaturas de Deputados para proposição:
I- Perante Comissão, nos primeiros dez dias do prazo que
lhe está destinado para emitir parecer;
II- Uma vez, quando do ato de discussão em Plenário, em
qualquer um dos turnos de votação, devendo ser
encaminhadas para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para a emissão de parecer.

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições que estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões
e, quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que
represente esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Analisada a Emenda que propõe a modificação do dispositivo
do projeto, acima mencionado, verifica-se que a mesma mostra
compatível com as normas constitucionais e regimentais e não apresenta
nenhuma incongruência com os preceitos magnos em vigor referentes
ao tema, portanto, somos pelo acolhimento da mesma - EMENDA
APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a

propositura, recomendamos a aprovação da Emenda nº 001/2019,
proposta ao Projeto de Resolução Legislativa  n° 056/2019, nos termos
acima expostos.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Emenda nº 001/2019 ao Projeto de
Resolução Legislativa nº 056/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 703/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 036/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
admiração ao Dr. Thiago Diaz, Presidente da OAB-MA, pela
posse da primeira diretoria do CONSELHÃO MARANHÃO.

O CONSELHÃO MARANHÃO é uma instituição sem
fins lucrativos, voltada a defesa dos interesses da sociedade e das
profissões regulamentadas de nosso Estado, que congregará 14
entidades de classe como a OAB, CRA, CRC, CORECON, CRESS,
CRECI, CREA, CAU, CRM, COREN, CRP, SINDEDUCAÇÃO.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 036/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 036/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 704/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 519/2019, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que Considera de Utilidade Pública o Centro de
Integração Sócio Cultural Aprendiz do Futuro – CISAF, com sede
e foro no Município de São Luís, 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
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houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos de direito
privado, com tempo de duração indeterminado, tendo como finalidades
a: defesa, orientação, assistência, união, coordenação e representação
dos jovens e crianças, bem como a defesa dos direitos e interesses,
educacionais, culturais e profissionais das pessoas da comunidade.

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 519/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 705/2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 035/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
admiração pelo Jurista e Escritor Doutor Daniel Blume, pela
Eleição como Presidente da Academia Ludovicence de letras, pelo
empenho no lançamento do livro “Resposta ao Terno”.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 035/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 035/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 707/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 473/2019, de
autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Institui a Política
Estadual de Educação Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra
a Hanseníase, demais Doenças Raras e Genéticas no Estado do
Maranhão.

A política de que trata o Projeto de Lei, em análise, tem por
objetivos: reduzir o processo de exclusão social dos portadores de
hanseníase, demais doenças raras e genéticas; estimular ações
preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas com a
hanseníase, demais doenças raras e genéticas; incentivar a participação
da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção e a erradicação
da hanseníase, demais doenças raras e genéticas; divulgar periodicamente
informações científicas e éticas em defesa da cidadania da população
portadora de hanseníase, demais doenças raras e genéticas.

Registra a Justificativa do autor do presente Projeto de Lei,
que atualmente, existem 36 PDCTS de doenças raras, que orientam
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais
de saúde sobre como realizar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação
dos pacientes, bem como a assistência farmacêutica no SUS.

A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade.
As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia,
que, juntamente com a África, são consideradas o berço da doença.
Entretanto, a terminologia hanseníase é iniciativa brasileira para
minimizar o preconceito secular atribuído à doença, adotada pelo
Ministério da Saúde em 1976. Com isso, o nome Lepra e seus adjetivos
passam a ser proibidos no País.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição
Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do
processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual
estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, sendo que o presente projeto de lei não se encaixa em
nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11,
da Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da
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competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou
dos Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativamente ou legislativamente deliberar
sobre determinado assunto.

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23, II, da
CF/88; e art. 12, I, “b”, da Constituição Estadual), assim como as
competências legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao
Distrito Federal                 (art. 24, XII, da CF/88, e art. 12, II, “m”, da
Constituição Estadual).

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa, também não há
objeções a fazer ao projeto de lei apresentado.

Objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

473/2019, na forma do substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 473/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 473 / 2019

Estabelece as Diretrizes para instituição da Política
Estadual de Educação Preventiva e de Combate
ao Preconceito Contra a Hanseníase, Demais
Doenças Raras e Genéticas no Estado do
Maranhão.

Art. 1.º - Esta Lei estabelece diretrizes sobre a Política Estadual
de Educação Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a
Hanseníase, demais Doenças Raras e Genéticas, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Art. 2.º São objetivos da Política Estadual de Educação
Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, demais
Doenças Raras e Genéticas:

I – reduzir o processo de exclusão social dos portadores de
hanseníase, demais doenças raras e genéticas;

II – estimular ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e
legais relacionadas com a hanseníase, demais doenças raras e genéticas;

III – incentivar a participação da sociedade nas iniciativas
voltadas para a prevenção e a erradicação da hanseníase, demais doenças
raras e genéticas;

IV – divulgar periodicamente informações científicas e éticas
em defesa da cidadania da população portadora de hanseníase, demais
doenças raras e genéticas.

Art. 3º. Fica a critério do Poder Público Estadual firmar
convênios com entidades, associações e empresas de iniciativa privada,
sempre que necessário, a fim de estabelecer trabalhos conjuntos acerca
da hanseníase, demais doenças raras e genéticas.

Art. 4º. Na implementação da Política Estadual de Educação
Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, demais
Doenças Raras e Genéticas, serão observadas as seguintes diretrizes:

I – educação preventiva, que compreende um conjunto
articulado de ações e serviços preventivos, individuais ou coletivos,
com o objetivo de facilitar o acesso à informação e à orientação, bem
como a espaços destinados ao desenvolvimento integral do cidadão;

II – atenção integral ao portador de hanseníase e sua rede social,
que compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
que engloba indicadores de qualidade de vida, qualidade das relações
interpessoais, inclusão social e participação por meio do controle social,
constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando a redução
de danos;

III – contribuição ao debate sobre a hanseníase, demais doenças
raras e genéticas e a eliminação do preconceito contra os portadores,
que compreende a divulgação de estudos e experiências nas áreas de
saúde, educação e cidadania, visando à qualificação do planejamento
de ações integradas da política de erradicação da hanseníase, demais
doenças raras e genéticas e de combate ao preconceito.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 712/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 140/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Ex-Presidente
José Sarney.

Esclarece o autor da propositura, que o Presidente da União
Maranhense de Estudantes, redator e editorialista, José Sarney iniciou
sua vida política no movimento estudantil, atraindo, desde muito jovem,
a atenção de partidos políticos. Em 1954, candidatou-se a deputado
federal pelo Partido Social Democrático (PSD). Eleito suplente, em
1955, aos 25 anos, Sarney embarcou para o Rio de Janeiro para
assumir o cargo de deputado federal. Nos três anos subsequentes,
ganhou destaque em todo o país, rompendo as barreiras que
mantinham o Maranhão em posição de isolamento diante dos demais
Estados.

Sarney ocupou três mandatos como deputado federal e
conquistou o governo do Maranhão aos 35 anos de idade, nas eleições
de outubro de 1965. No mandato de governador, Sarney considerou
como uma das prioridades a infraestrutura do Estado, sendo
responsável pelas importantes obras de implantação da BR-135, do
Porto do Itaqui e da Ponte Governador José Sarney. Ainda, importante
destacar que durante o governo Sarney as matrículas escolares
cresceram exponencialmente; a TV Didática transmitiu de forma
inovadora no país aulas pela televisão e o programa Bandeirantes foi
responsável pela construção de ginásios no interior do Estado. Em
1971 e 1979, José Sarney assumiu o Senado pelo Maranhão. Em
1985, com o falecimento de Tancredo, Sarney foi efetivado no cargo de
Presidente da República. Naquele mesmo ano, abriu a sessão inaugural
da 40ª Assembleia Geral das Nações Unidas e destacou a volta do
Brasil à democracia. O papel do Presidente Sarney foi fundamental
para a redemocratização do país, para o fortalecimento da economia
e inserção do Brasil no debate internacional sobre a preservação do
meio ambiente. De acordo com o americano Ronald Schneider, Sarney
conseguiu fazer no Brasil a mais exitosa das transições democráticas
do mundo. Sob o seu comando, os partidos comunistas foram
legalizados, concedeu-se anistia aos líderes sindicais, foram
instauradas eleições para os municípios de segurança nacional e
prefeitos da capital, resgatou-se o sonho das eleições diretas, foi
concedido direito de voto ao analfabeto, facilitou-se a criação de novos
partidos, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, e teve início
os programa de direitos sociais (vale transporte, efetivação dos direitos
das mulher e da pessoa com deficiência, previdência para o trabalhador
rural, seguro- desemprego, universalização da saúde) e de plena
cidadania. Quatro meses depois de deixar a presidência, Sarney foi
eleito senador pelo Amapá, sendo reeleito mais duas vezes, em 1998 e
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2006. Como Senador, ocupou a presidência da Casa durante os anos
de 1995 a 1997, 2003 a 2005 e 2009 a 2013. Diante do breve histórico,
cumpre ressaltar que é impossível resumir a trajetória do eminente
político e todas as contribuições que ele efetuou para o Maranhão.
Mas não somente a figura de político mais longevo da República
merece destaque, é importante mencionar o trabalho exercido por
Sarney como escritor. O início do trabalho como jornalista foi o
primeiro passo na carreira de escritor. Sarney ganhou um concurso
de redação e passou a trabalhar no jornal Pacotilha, atuando
primeiramente como repórter policial até cuidar do suplemento literário
do jornal. Iniciou ainda cedo como poeta e ensaísta, sob a influência
da poesia moderna portuguesa. Dentre as diversas obras publicadas,
romances, contos, crônicas, poesias e textos políticos, cumpre destacar
Ensaio sobre a Pesca de Curral (1953), A Canção Inicial (1954),
Norte das Águas (1969), Os Maribondos de Fogo (1978), O Dono do
Mar (1995); Saraminda (2000) e A Duquesa Vale uma Missa (2007).
Em 7 de novembro de 1980, ao lado da esposa, Dona Marly, foi
imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Mas o reconhecimento
pelo trabalho realizado não se restringe ao território nacional; Sarney
recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de
Pequim, pela Universidade de Moscou e pela Universidade de Coimbra.
Além disso, recebeu o Prêmio de Integração Latino Americana
(SERFIN) e outras condecorações internacionais: Itália (Grande Colar
da Ordem do Mérito da República Italiana), México (Grande Colar da
Ordem da Águia Asteca), Peru (Grã Cruz da Ordem El Sol Del Peru),
Bolívia (Ordem el Condor de Los Andes), Colômbia (Grande Colar
da Ordem de Boyacá) e Portugal (Grande Colar da Ordem Sant’iago
da Espada).

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 “Manuel Beckman”, os cidadãos que
contribuíram para o desenvolvimento  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 140/2019, 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 140/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 713 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 134/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado César Pires, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wilson de Araújo e Silva,
natural da Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor José Wilson de Araújo e Silva, foi sempre
muito fiel a conjugação do menino trabalhador com o brilhante
estudante. Depois de concluir o curso primário no Colégio Justo Jansen,
na Rua Cândido Ribeiro em São Luís, ingressou no concorrido científico
ginasial do Liceu Maranhense, aonde já conjugava com muitos
esforços, os estudos de língua inglesa no ICBEU-Instituto Cultural
Brasil Estados Unidos. Mesmo trabalhando jornada tripla, sempre
dedicado aos estudos se graduou nos cursos de Letras e Direito pela
Universidade Federal do Maranhão. Na busca de melhores condições
de trabalho desbravou o serviço público na Prefeitura Municipal de
São Luís, de Maio de 1970 até Dezembro de 1977. E anos depois, já
casado com sua atual esposa, Maria José Neves Silva, teve três filhos,
aos quais educaram com o mesmo amor pelo trabalho e estudos, foi
aprovado em concurso para Economiário da Caixa Econômica
Federal, atuando em diversas funções em diversos municípios do
Maranhão e em Brasília, de 1º de dezembro de 1977 até 15 de janeiro
de 1992. Em 1992, foi aprovado em concurso público para Juiz de
Direito do Estado do Maranhão, ingressando na carreira da
magistratura nas comarcas de São Bernardo. Daí seguiu exercendo
seu labor em diversas Comarcas do Estado, sendo reconhecido como
homem de afabilidade no trato e respeito com o próximo, sensibilidade
para perceber e tratar com amor os dramas humanos que lhe surgiram
à frente e coragem para sempre decidir com independência, até se
aposenta da magistratura e dedicar-se a uma outra paixão de sua
vida: a Advocacia.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 134/2019, de autoria do Senhor Deputado
César Pires.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 134/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 714 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 377/2019, de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a constituição de consórcios Interfederativo de
saúde no âmbito do Estado do Maranhão.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda substitutiva, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de  Saúde.

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

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

Lei Ordinária nº 377/2019) 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 377/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 05 de  novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Doutor Yglésio

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

PROJETO DE LEI Nº 377/2019

Dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde pactuados entre o Estado do Maranhão e
municípios, visando à cooperação técnica na área de saúde, à promoção
de ações assistenciais de saúde pública, à prestação de serviços
especializados no gerenciamento de unidades de atendimento de média
e alta complexidade e demais serviços relacionados à saúde.

Art. 2º Os consórcios de saúde serão constituídos por meio
de associação pública de natureza autárquica e interfederativa,
sob a denominação “Consórcio Público de Saúde do Maranhão”,
e terão personalidade jurídica de direito público ou privado, desde
que cumpridas as exigências da legislação vigente. [N.R.]

Art. 3º Os consórcios interfederativos de saúde têm os seguintes
objetivos específicos:

I - gerenciar unidade de saúde, planejar, programar e executar
ações, atividades e serviços na área da saúde;

II - fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o
processo de descentralização das ações e serviços de saúde;

III - compartilhar recursos financeiros, tecnológicos e de gestão
de pessoas, bem como o uso de equipamentos, serviços de manutenção
e de tecnologia da informação, de procedimentos de licitação, de unidades
prestadoras de serviços e de instrumentos de gestão, em especial
programação assistencial e plano de gerenciamento do consórcio, entre
outros, obedecendo as normas da regionalização;

IV - prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos
técnicos e pesquisa, bem como executar ações conjuntas de prestação
de serviços assistenciais e de vigilância em saúde;

V - estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços com
vistas a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores
resultados na gestão da saúde; e

VI - promover a capacidade resolutiva e ampliar a oferta e o
acesso da população aos serviços de saúde.

Art. 4º Os consórcios interfederativos de saúde terão prazo
indeterminado, além de ser assegurado, pelos seus signatários, o
cumprimento das responsabilidades assumidas em relação aos
financiamentos concedidos e dimensionados no protocolo de intenções
e no contrato de rateio.

Art. 5º O protocolo de intenções, em conformidade com o
inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, deverá prever a
destinação de receita própria ou transferida de impostos para atender
às necessidades do consórcio, na forma estabelecida nos contratos de
programa e/ou rateio.

Parágrafo único. A destinação de receitas mencionada no caput
deste artigo constitui crédito líquido e certo do consórcio, sendo cabível
desconto do valor correspondente de cada parcela mensal vincenda
nos recursos do ICMS mensal de cada município consorciado para
satisfazer a vinculação pactuada, bem como da parcela correspondente
à cota-parte do Estado do Maranhão.

Art. 6º Os consórcios interfederativos de saúde poderão
celebrar:

I - contrato de gestão, nos termos e limites da legislação
pertinente;

II - contrato de Programa ou Termo de Parceria, inclusive
público-privada, respeitados, no último caso, os critérios e
disposições da legislação federal aplicável, e; [N.R.]

III - outorga de concessão e permissão.
§1º Os instrumentos relacionados nos incisos I a III do caput

deste artigo devem ser relacionados aos serviços de saúde que venham
a ser prestados pelos consórcios.

§2º Os consórcios interfederativos de saúde poderão licitar
serviços e obras públicas visando à implementação de políticas públicas
de interesse comum dos entes consorciados, desde que haja aprovação
pela assembleia geral.

§ 3º O contrato de consórcio público poderá ser celebrado por
apenas uma parcela dos entes da federação que subscreverem o
protocolo de intenções.

Art. 7º O Protocolo de Intenções e o consequente Contrato
de Consórcio deverão discriminar: [N.R.]
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I - as características essenciais da relação consorciada,

tais como seus objetivos, compromissos assumidos por cada ente
consorciado; e instância decisória superior da relação consorcial;
[N.R.]

II - termos de constituição e funcionamento de entidade
pública da administração indireta a ser criada pelos entes
federados consorciados para governar o contrato de consórcio,
bem como elementos mínimos do estatuto jurídico da entidade, a
exemplo das competências, estrutura de governança, patrimônio
e financiamento; [N.R.]

III - regras administrativas específicas para supervisão e
controle pelos consorciados dos atos e resultados do consórcio;
[N.R.]

§ 1º. Não será admitido consorciamento parcial ou
condicional. [N.R.]

§2º. O consórcio público observará as normas de direito
público no que concerne à realização de licitação, celebração de
contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. [N.R.]

Art. 8º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações
que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto
exclusivamente projetos consistentes em programas e ações
contemplados em plano plurianual.

§1º As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter
disposição tendente a afastar a fiscalização exercida pelos órgãos de
controle interno e externo ou pela sociedade civil de quaisquer dos
entes da federação consorciados.

§2º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como
o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento
das obrigações previstas no contrato de rateio.

Art. 9º O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de
receita dos consórcios interfederativos de saúde de que trata esta Lei
serão definidos nos respectivos contratos de programa e/ou rateio,
observado o disposto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 10. O Poder Executivo de cada ente consorciado deverá
incluir, nas propostas orçamentárias anuais, dotações suficientes à
cobertura das responsabilidades financeiras decorrentes dos consórcios
interfederativos de saúde insertas no contrato de rateio.

Art. 11. A retirada do ente da federação do consórcio público
dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral.

§1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado
que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de
expressa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento
de transferência ou de alienação.

§2º A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas.

§3º Nenhum ente federado poderá ser obrigado a se consorciar
ou a permanecer consorciado.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei, que
couberem ao Estado do Maranhão, serão atendidas à conta de dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 13. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma
classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 715 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 352/2019, de autoria do Senhor Deputado
Pará Figueiredo, que “Determina que a hospitais, clinicas, unidades
de pronto atendimento, postos de saúdes 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.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Saúde, tendo como Relator o Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

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

Lei Ordinária nº 352/2019) 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 352/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Fernando Pessoa

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

PROJETO DE LEI 352/ 2019

Assegura o direito as parturientes de natimorto ou
com óbito fetal de acomodação em leito separado
e assistência psicológica no Estado do Maranhão.

Art.1º - Fica assegurado o direito as parturientes de natimorto
ou com óbito fetal de acomodação em leito separado nos hospitais e
maternidades do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Tanto as parturientes de natimorto como as com
óbito fetal, quando solicitado ou constatada a necessidade, poderão ter
acompanhamento psicológico no próprio estabelecimento hospitalar
ou maternidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.

P O R T A R I A    Nº. 907/2019
 (republicar por incorreção)

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

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao

servidor JOSELITO MENDES COSTA, Assistente Militar Especial,
matrícula nº 1646496 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) com aplicação destinada conforme Memorando nº 245/2019 –
GMI.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4628 – Atuação Legislativa, Subação 000011 - Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (Manutenção), Fonte Recursos 0.1.01.000000
– Recursos Ordinários do Tesouro – Natureza Despesa,  33.90.30.73
– Despesas de Adiantamento Diversos.

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

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

P O R T A R I A   Nº 985/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 2474/2019-ALEMA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO

RIBEIRO, matrícula nº 159111 e CARLOS ALBERTO RABELO
BRITO, matrícula nº 1636, ambos lotados na Diretoria de Recursos
Humanos, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto ao Contrato  de nº 9912473203, que se celebram, Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05
de novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 69/
2019, referente à ARP 010/2019. OBJETO: Aquisição de materiais
Elétricos (barramento, eletrodutos, cabos e conectores).
FORNECEDORA:  DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP,
CNPJ nº 37.227.550/0001-58. VALIDADE DA ORDEM DE
FORNECIMENTO:  até o dia 01/03/2020. VALOR TOTAL DO
PEDIDO: R$ 5.096,00 (cinco mil e noventa e seis reais). NOTA DE
EMPENHO: Nº 2019NE002349 de 09/10/2019, no valor de R$ 5.096,00
(cinco mil e noventa e seis reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS
MATERIAIS: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal
n.º 8.666/93 e Processos Administrativos nº 4021/2019 e 4290/2019-
ALEMA. ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior – Fiscal do
contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes - Diretor Geral Adjunto da
Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e
Alessandro Martins Miguel, CPF nº 788.729.281-68, representante
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019.
São Luís – MA, 05 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.
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