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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Fernando Pessoal

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.11.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º 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.

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

2. PARECER Nº 714/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 377/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.  TRANSFERIDO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

3. PARECER Nº 715/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 352/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE “DETERMINA QUE
HOSPITAIS, CLINICAS, 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”.– RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA. TRANSFERIDO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

III - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI N° 427/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O “CENTENÁRIO
DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO ESTADO DO
MARANHÃO”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DEVIDO

AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO). E POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

IV - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

5. PROJETO DE LEI N° 492/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 085/2019), 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. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO - RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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

6. PROJETO DE LEI N° 489/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, INSTITUI O “DIA
ESTADUAL DO RADIALISTA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2° TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA - (REQ. Nº 624/
2019)

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 127/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO DR. JOÃO FRANCISCO JONES FORTES
BRAGA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

VII - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 053/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 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.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À
PROFESSORA DOUTORA KÁTIA EVANGELISTA RÉGIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
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AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO). E POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

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.  TRANSFERIDO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

VIII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 122/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ
ANTÔNIO ANDRÉ VIEGAS, NATURAL DE PORTUGAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO N° 631/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO N° 632/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO N° 633/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA DO MATO, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO N° 638/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA DO GURUPI, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO N° 639/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

JATOBÁ , A PREFEITA, AO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO A
SER COMEMORADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO N° 640/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO N° 641/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES AO DR. NATALINO SALGADO FILHO,
PELA SUA ELEIÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR PARA
COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE E NOMEAÇÃO A REITOR
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. TRANSFERIDO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO N° 642/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE REPÚDIO A
UNIVERSIDADE UNICEUMA, PELA NEGLIGÊNCIA E
OMISSÃO COM QUE A INSTITUIÇÃO TRATOU OS RECENTES
INFORTÚNIOS ENFRENTADOS PELO PROFESSOR DR.
AMAZONAS, ACUSADO INJUSTAMENTE DE CONDUTAS
QUE NÃO CONDIZEM COM SUA TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL.

20. REQUERIMENTO N° 643/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO DR. FLÁVIO
VINÍCIUS ARAÚJO COSTA PELA SUA DESIGNAÇÃO COMO
MEMBRO CONSULTOR DA COMISSÃO ESPECIAL DE
DIREITO ELEITORAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL.

21. REQUERIMENTO N° 655/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, PELA PASSAGEM DO 25º
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, COMEMORADO NO DIA 10
DE NOVEMBRO. REQUER AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA A
SENHORA GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO REZENDE,
PREFEITA MUNICIPAL E AO SENHOR PEDRO HENRIQUE,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS
PARES.

X – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

22. REQUERIMENTO N° 625/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2018, DE AUTORIA DA EX-
DEPUTADA NINA MELO, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO CARDIOLOGISTA DR.
OSCAR REYNALDO MOLINA BENITEZ. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).
E POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

23.REQUERIMENTO N° 644/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA TRANSCRITO NOS ANAIS DESTA
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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.

24.REQUERIMENTO N° 645/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR ANTÔNIO ARAÚJO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO LUÍS – MA, ESTA
SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO DOS
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS RESIDÊNCIAS, QUANTO
AOS DIAS E A QUANTIDADE DE ECOPONTOS E SEUS
ENDEREÇOS.

25.REQUERIMENTO N° 646/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MOACIR FEITOSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA
QUE INFORME O NÚMERO DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E CRECHES COM SUAS LOCALIZAÇÕES,
ASSIM COMO A RELAÇÃO DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS E
SEUS ENDEREÇOS.

26.REQUERIMENTO N° 647/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR LULA FYLHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME
A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E SUAS
ESPECIALIDADES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM,
FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E
FARMACÊUTICOS QUE SÃO EFETIVOS E CONTRATADOS
PELA PREFEITURA.

27.REQUERIMENTO N° 648/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, A EXCELENTÍSSIMA
SENHORA LARISSA ABDALLA, DIRETORA GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
MARANHÃO - DETRAN, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE
INFORME A QUANTIDADE DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM
NA CAPITAL MARANHENSE, ASSIM COMO A QUANTIDADE
DE PESSOAS HABILITADAS.

28.REQUERIMENTO N° 649/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MADISON LEONARDO A. SILVA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO DE SÃO LUÍS –
MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO
DA QUANTIDADE DE PESSOAS CADASTRADAS NO
COMÉRCIO INFORMAL DE SÃO LUÍS, ASSIM COMO SEUS
LOCAIS DE ATUAÇÃO.

29.REQUERIMENTO N° 650/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MADISON LEONARDO A. SILVA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO DE SÃO LUÍS –
MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO
DA QUANTIDADE DE IMÓVEIS ENTREGUES NO PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL EM
CONVÊNIO COM A PREFEITURA.

30.REQUERIMENTO N° 651/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE
ANO, TENDO EM VISTA SUA VISITA AO MUNICÍPIO DE
BARREIRINHAS A CONVITE DA SECRETÁRIA DE ESTADO

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARTICIPAR DA FEIRA
DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGRO TECNOLOGIA DO
TERRITÓRIO MÉDIO MEARIM, REPRESENTANDO ESTA
CASA LEGISLATIVA.

31.REQUERIMENTO N° 652/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NAS
SESSÕES PLENÁRIAS DO DIA 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO, POR ESTAR EM VIAGEM PARTICIPANDO
DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA
AGROPECUÁRIA.

32.REQUERIMENTO N° 656/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR LULA FYLHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME
A RESPEITO DA QUANTIDADE DE POSTOS DE SAÚDE COM
SUAS LOCALIZAÇÕES, ASSIM COMO A RELAÇÃO DE
HOSPITAIS COM SEUS LEITOS E ESPECIALIDADES.

33.REQUERIMENTO N° 657/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O SENHOR
FLÁVIO DINO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO
AOS MOTIVOS DE NÃO-PAGAMENTO, NOS ÚLTIMOS 05
MESES, ÀS LOCADORAS QUE FORNECEM AS VIATURAS
UTILIZADAS PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA NO ESTADO
DO MARANHÃO, BEM COMO CÓPIA DE TODAS AS NOTAS
DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
OUTUBRO DE 2019.

34.REQUERIMENTO N° 658/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O SENHOR
FLÁVIO DINO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO
AOS MOTIVOS DE NÃO-PAGAMENTO, NOS ÚLTIMOS 03
MESES, DA EMPRESA “LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS” QUE
PRESTA SERVIÇO AO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO
CÓPIA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO REFERENTE
AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.

35.REQUERIMENTO N° 659/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DESTA
CASA REGISTRO DE PESAR AOS FAMILIARES PELO
FALECIMENTO DO SOLDADO LOTADO NO 7º BATALHÃO
DA POLÍCIA MILITAR, ÍTALO BRUNO DOS SANTOS CHAVES,
OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 10 DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO.

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

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 551/19, encaminhado pela Mensagem

n° 006/19 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que altera a
Lei n° 9.936, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização
administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 552/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera inciso VII do artigo 9° da
Lei N° 6.513/95, que dispõe sobre a altura mínima para ingresso na
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 553/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que toda e qualquer
propaganda institucional do Poder Executivo Estadual, financiada com
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recursos públicos, forneça elementos para identificar o número do
contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e
data de publicização do contrato no Diário Oficial e a tiragem da referida
publicidade.

3. PROJETO DE LEI N° 554/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a substituição e
recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais
localizados no Estado do Maranhão como forma de colocá-las à
disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente
maranhense.

4. PROJETO DE LEI N° 555/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a Criação do Selo
Quilombos do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 556/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que estabelece que a Empresa fornecedora de
Energia Elétrica no Estado do Maranhão, disponibilize equipamento
de leitura de demanda de energia, em tempo real, Monitor Digital, em
unidades consumidoras e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 152/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, in memorian, aos médicos
Rodrigo Capobiango, Jonas Eloi da Luz e José Kleber Araújo, bem
como ao policial civil Alfredo Oliveira Barbosa, vítimas de acidente
aéreo em 1° de abril de 2018, no Município de Rosário-Ma.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 153/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman à Senhora Enide Moreira Lima
Jorge Dino.

8. MOÇÃO N° 048/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que requer a aprovação de Moção de Aplausos,
manifestando extensa admiração ao Dr. Natalino Salgado Filho, pela
eleição de REITOR DA UFMA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 548/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Dia Estadual do Profissional de
Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.

2. PROJETO DE LEI Nº 549/19. De autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre acesso prioritário aos
profissionais de medicina em ferries e embarcações similares do
transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 550/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar estudante regularmente
cursando e matriculado em estabelecimento de Ensino Superior do
Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Coronel Ismael de Sousa
Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 151/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Sargento Sá ao Sgt. Francisco Conceição Sousa
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 547/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter
uma equipe multidisciplinar especializada de saúde mental para
atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico,
em especial as tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do sistema
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 148/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Raimundo Nonato Magalhães
Melo.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

5. MOÇÃO Nº 047/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
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Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia onze de novembro de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo
Doares.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Ata) - Ata lida, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA– 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 ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 100 /2019

São Luís, 06 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade e por ser contrário ao
interesse público, o Projeto de Lei nº 164/2019, que acrescenta
dispositivos à Lei nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe
sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 164/2019, que
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.985, de 11 de
fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema de
Serviço Público d e Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 164/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em apreço objetiva alterar a Lei nº 9.985,
de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema de Serviço
Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros,
Veículos e Cargas do Estado do Maranhão, para tornar obrigatória a
manutenção de kit de primeiros socorros nas embarcações de transporte
aquaviários de passageiros que operarem no Estado.

Dentre outras determinações, impõe às embarcações o
oferecimento de curso de treinamento de primeiros socorros para a sua
tripulação.

 Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
à redação proposta para os arts. 59 e 60 do Projeto de Lei nº 164/
2019 pelas razões a seguir delineadas.

O art. 59 assim dispõe:

Art. 59.  Compete aos órgãos estaduais responsáveis pela
gestão, regulação e fiscalização do transporte intermunicipal
aquaviário de passageiros, nos termos dessa legislação.
[grifo nosso]

A redação do dispositivo está intrincada, não sendo possível
compreender com nitidez a intenção da proposta legislativa, em especial
no trecho destacados supra, vez que não estabeleceu o que será de
competência dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão, regulação
e fiscalização do transporte intermunicipal aquaviário de passageiros.

Em razão do vício redacional que compromete a aplicação do
referido dispositivo oponho veto à redação proposta, pelo Projeto
de Lei nº 164/2019, para o art. 59 da Lei nº 9.985/2014 por ser
contrária ao interesse público a sanção de dispositivo maculado por
inadequada técnica legislativa.

Por outro lado, a redação proposta, pelo Projeto de Lei nº 164/
2019, para o art. 60 da Lei nº 9.985/2014, estabelece sanções em caso
de descumprimento das disposições da referida norma, nos seguintes
termos:

Art. 60.  O não cumprimento dos dispositivos desta Lei,
implicará em:
I - advertência;
II - multa pecuniária aplicada em dobro em caso de
advertência reincidente, às concessionárias;
III - perda da concessão.
[grifo nosso]

Não obstante, a Lei nº 9.985/2014 já estabelece, em seu art. 30,
sanções aplicáveis quando da inobservância de seus dispositivos, bem
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como quando do cometimento de infrações contratuais relativas ao
exercício das atividades no âmbito do Sistema de Serviço Público de
Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas
do Estado do Maranhão.

Considerando que o presente Projeto de Lei não revoga o art.
30 da Lei nº 9.985/2014, eventual sanção da redação proposta para o
art. 60 inseriria no corpo da norma jurídica um segundo dispositivo
também destinado a regular a aplicação de sanções em caso de
transgressão aos seus termos.

A existência simultânea, em uma mesma norma, de dispositivos
que impõem sanções diversas para o mesmo fato contribui para
insegurança jurídica, o que gera inconstitucionalidade, razão pela qual
oponho veto à redação proposta, pelo Projeto de Lei nº 164/2019,
para o art. 60, caput e incisos, da Lei nº 9.985/2014

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

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 164/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 06 DE NOVEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 101 /2019

São Luís, 07 de novembro de 2019.
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput,
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de
Lei nº 067/2016, que dispõe sobre os livros técnicos e didáticos de
nível fundamental, médio e superior de ensino em formato de texto
digital acessível para as pessoas com deficiência visual e dá outras
providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 067/2016, que
dispõe sobre os livros técnicos e didáticos de nível
fundamental, médio e superior de ensino em
formato de texto digital acessível para as pessoas
com deficiência visual e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o
art. 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto
de Lei nº 067/2016.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
determinar que os livros técnicos e didáticos de nível fundamental,
médio e superior, editados no Estado do Maranhão, contem com a

opção de venda em formato de texto acessível às pessoas com deficiência
visual.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez
que reforça os direitos e garantias fundamentais das pessoas com
deficiência visual, coadunando-se com o art. 23, inciso II, da Constituição
da República2 e com os arts. 8º e 68 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Não obstante, há de ser negada sanção ao art. 7º do Projeto de
Lei nº 067/2016, abaixo transcrito, pelas razões a seguir delineadas.

Art. 7º  Além das penalidades dispostas no art. 6º, poderá o
Poder Executivo impor outras sanções pecuniárias e
administrativas aos infratores.
[grifo nosso]

O referido dispositivo estabelece que, além de aplicar as
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e nas demais
normas atinentes à matéria, o Poder Executivo poderá impor outras
sanções pecuniárias e administrativas àqueles que descumprirem o
disposto na norma.

Entretanto, em razão do Princípio da Legalidade, insculpido
no art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da República4,
os parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos em lei
em sentido estrito.

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia
estipulação legal das condições básicas para tais ações.

Ao estipular que o Poder Executivo poderá aplicar outras
sanções pecuniárias e administrativas além daquelas legalmente
previstas, a proposta legislativa sugere que a Administração Pública,
mediante norma infralegal, discipline matéria constitucionalmente
reservada à lei em sentido formal.

Somente o legislador ordinário poderá estabelecer as condutas
genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como o rol e
limites das sanções administrativas.

No caso em apreço, embora estabeleça a possibilidade de
aplicação de “outras sanções pecuniárias e administrativas”, o
Projeto de Lei nº 067/2016 não especifica as espécies de penalidade
das quais a Administração Pública poderá se utilizar nem os
parâmetros/limites para sua aplicação - e isso apenas a lei em
sentido estrito poderá fazer.

Acerca da necessidade de observância do princípio da legalidade
estrita no que tange aos atos administrativos de natureza punitiva,
válido colacionar os seguintes julgados do Supremo do Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10,
13, § lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO
IBAMA. Normas por meio das quais a autarquia, sem
lei que o autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas
físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, e estabeleceu sanções para a hipótese de
inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com
ofensa ao princípio da legalidade estrita que disciplina,
não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito
de punir. Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada
à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos
dispositivos impugnados. Cautelar deferida.
(STF. ADI 1823 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998
PP-00006 EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-
00179-03 PP-01004, grifo nosso)
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA
AMBIENTAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EM
LEI STRICTU SENSU. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
DO JULGADO QUE ENSEJARIA O REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. Em respeito ao Princípio da Legalidade, não é cabível
a aplicação de multa ambiental sem a expressa previsão
em lei strictu sensu, de modo que não se admite a
motivação exclusivamente em Decretos
Regulamentares ou Portarias. Precedentes: AgRg no REsp.
1.144.604/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
DJe 10.6.2010; AgRg no REsp. 1.164.140/MG, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 21.9.2011.
2. Hipótese em que a Corte de origem consignou que a
aplicação da multa se deu com fundamento exclusivo em
atos regulamentares. Nesse contexto, a reversão do julgado
ensejaria a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental do IBAMA desprovido.
(STJ. AgRg no Recurso Especial nº 1.290.827 – MG.
Primeira Turma. Julgado em 27 de outubro de 2016. DJe:
18/11/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NÃO-
RENOVAÇÃO. OFERECIMENTO DE PRODUTO
SIMILAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Os atos da Administração Pública devem sempre
pautar-se por determinados princípios, dentre os quais
está o da legalidade. Por esse princípio, todo e qualquer
ato dos agentes administrativos deve estar em total
conformidade com a lei e dentro dos limites por ela
traçados.
2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente
do exercício do poder de polícia, somente se torna
legítima quando o ato praticado pelo administrado
estiver previamente definido pela lei como infração
administrativa.
3. Hipótese em que a conduta praticada pela impetrante não
se subsume às normas elencadas pelo Administrador para a
imposição da pena de multa, na medida em que se limitou a
exercer, dentro do prazo previsto no contrato, a prerrogativa
expressamente contida nas Condições Gerais da Apólice
(direito de não renovar o contrato).
4. “O procedimento administrativo pelo qual se impõe
multa, no exercício do Poder de Polícia, em decorrência
da infringência a norma de defesa do consumidor deve
obediência ao princípio da legalidade. É descabida, assim,
a aplicação de sanção administrativa à conduta que não está
prevista como infração” (RMS 19.510/GO, 1ª Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 3.8.2006).
5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(STJ. RMS 21.274/GO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 16/10/
2006, p. 292, grifo nosso)

EMENTA: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO
(CAUC) - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005) - INCLUSÃO,
NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ENTIDADES
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POR
EFEITO DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL

EM QUE TERIAM ELAS INCIDIDO - CONSEQÜENTE
IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE
DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS
ENTES MENORES, DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES,
DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM
DECORRÊNCIA DA MERA VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE
POLÍTICO MAIOR, DAS EMPRESAS ESTATAIS
INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO
LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE
QUALQUER ENTE ESTATAL OU DE ÓRGÃOS OU
ENTIDADES A ELE VINCULADOS - PRETENSÃO
CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE
TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO “DUE PROCESS
OF LAW”, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS E DE DESRESPEITO AO POSTULADO
DA RESERVA DE LEI FORMAL - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DE
CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O postulado
da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem
jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.
Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que
derivam da inscrição, no CAUC, das autarquias, das empresas
governamentais ou das entidades paraestatais não podem
atingir os Estados-membros ou o Distrito Federal,
projetando, sobre estes, consequências jurídicas
desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional
- por revelar-se unicamente imputável aos entes menores
integrantes da administração descentralizada - só a estes
pode afetar. - Os Estados-membros e o Distrito Federal, em
consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera
jurídica motivadas pelo só fato de se acharem
administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias, as
entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de
controle e as empresas governamentais alegadamente
inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas
em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO,
DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. - A imposição estatal de restrições de
ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se
realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede
com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos
de inadimplentes), supõe, para legitimar-se
constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público,
da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada,
pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade
das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito
público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão
de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira
abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. A RESERVA
DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUALIFICA-SE
COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS. - O princípio da
reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente
idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos
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ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode
criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de
incidir em domínio constitucionalmente reservado ao
âmbito de atuação material da lei em sentido formal. -
O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em
que o Estado atua “contra legem” ou “praeter legem”, não só
expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas
viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento
governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da
competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso
V, da Constituição da República e que lhe permite “sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar (...)”. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/
SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade
jurídica da impugnação à validade constitucional da Instrução
Normativa STN nº 01/2005.
(STF. AC 1033 AgR-QO, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ 16-
06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02237-01 PP-00021
LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 5-26, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, tendo em vista que, apesar de prever a
possibilidade de aplicação de “outras sanções pecuniárias e
administrativas”, a proposta legislativa não especifica as espécies
de penalidade das quais a Administração Pública poderá se utilizar,
nem os parâmetros/limites para tanto, transferindo tal atribuição
para a norma regulamentar, forçoso reconhecer a necessidade de veto
ao art. 7º do Projeto de Lei nº 067/2016 por padecer de vício de
inconstitucionalidade material haja vista a infringência ao
princípio da legalidade estrita.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 067/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 07 DE NOVEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 102 /2019

São Luís, 07 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
nº 069/2016, que inclui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão,
a Semana do Exército Brasileiro, a ser comemorada anualmente, de 12
a 19 de abril.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 069/2016, que
inclui no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, a Semana do Exército Brasileiro, a ser
comemorada anualmente, de 12 a 19 de abril.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 069/2016.

RAZÕES DO VETO

A propositura legislativa em comento tem por finalidade incluir,
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, a Semana do Exército
Brasileiro, a qual será comemorada, anualmente, nos dias 12 a 19 de
abril.

Inicialmente há de se destacar que a proposta é meritória vez
que homenageia o Exército Brasileiro enquanto entidade de proteção
do território, bem como reforça a comemoração do Dia do Exército,
fixado, nacionalmente, em 19 de abril, em razão de nesta data, no ano
de 1648, ter-se travado a primeira luta dos povos do Brasil contra a
colonização holandesa (Primeira Batalha de Guararapes).

Em que pese à relevância do Projeto de Lei nº 069/2016, há de
ser negada sanção ao art. 2º, abaixo colacionado, pelas razões a seguir
delineadas.

Art. 2º A Secretaria Estadual da Cultura, com a
colaboração do Exército Brasileiro, através do Comando
Militar do Nordeste, promoverá atividades alusivas ao
evento.
[grifo nosso]

De iniciativa parlamentar, a proposta impõe à Secretaria de
Estado da Cultura, órgão vinculado ao Poder Executivo, a promoção de
atividades alusivas ao evento, em colaboração com o Comando Militar
do Nordeste.

A divisão constitucional das funções estatais, em razão do
sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é possível
a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados pela
interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Não obstante, a Constituição da República estabeleceu um
rígido modelo de Estado no qual a interferência de um Poder sobre
outro é exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas,
restando vedado ao Legislativo, intervir direta e concretamente em
matérias inerentes à exclusiva competência administrativa do Poder
Executivo.

O art. 43, incisos III e IV, da Constituição Estadual prevê
como de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes, nos seguintes termos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de Secretarias de Estado, os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:
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Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Distrito
Federal n. 899/1995. 3. Ofensa à competência privativa
do Chefe do Executivo para propor lei que disponha
sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias
e de órgãos da administração pública. Vício de iniciativa.
Inconstitucionalidade formal. 4. Previsão de alteração dos
limites territoriais entre o Distrito Federal e o Estado de
Goiás. Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF. ADI 1509, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC
18-11-2014)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, de nova competência para a Secretaria de Estado da Cultura
(promoção de atividades relacionadas à comemoração da Semana do
Exército Brasileiro), forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art.
2º do Projeto de Lei nº 069/2016 , haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Ademais, na forma do art. 1º, inciso VIII, e do art. 2º, inciso
VIII, do Decreto Federal nº 3.213, de 19 de outubro de 19995, que
dispõe sobre as áreas de jurisdição dos Comandos Militares de Área e
das Regiões Militares no Exército Brasileiro, o Estado do Maranhão
integra o território da 8ª Região Militar sob a qual tem jurisdição
o Comando Militar do Norte.

Nessas circunstâncias, eventual sanção do referido dispositivo
inseriria, no ordenamento jurídico, norma incompatível com a
organização das regiões militares e dos comandos militares do Exército
Brasileiro, instituição vinculada à União.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 069/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,07 DE  NOVEMBRO  DE 2019,
198º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 552 / 19

Altera o inciso VII do artigo 9º da Lei 6.513/95,
que dispõe sobre a altura mínima para ingresso
na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. O inciso VII, do art.9º da Lei 6.513 de 30 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º (...)
(...)
“VII – ter no mínimo 1,60m de altura, se masculino, e 1,55m
de altura, se do sexo feminino.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa, em 08 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o inciso VII
do 9º da Lei Estadual 6.513 de 1995 - Estatuto dos Policiais Militares
da Polícia Militar do Maranhão prevê que para o ingresso na Polícia
Militar e Corpo e Bombeiros Militar, o candidato deve ter no mínimo
a altura de 1,65m, se do sexo masculino e 1,60m se do sexo feminino.

Ocorre que os padrões exigidos destoam dos atuais padrões
físicos da polução nordestina e principalmente da população
maranhense. Segundo o IBGE no ano de 2008/2009 a altura do
maranhense entre 18 a 30 anos é 1,69m homem e 1,57m mulher. Além
disso, não nenhuma prova científica de que os candidatos menores são
menos capazes para exercer a função, fato que tem motivado a justiça
brasileira a firmar entendimento que a exigência de altura em concurso
público para a carreira militar fere o acesso ao livre exercício da
profissão, o direito ao acesso ao cargo público. Ademais, o critério de
altura para ingresso nas carreiras militares só faz sentido se for para
atestar a capacidade do candidato, ao qual pode ser auferida no momento
de realização do teste de aptidão física, portanto, não há razão para tal
exigência, uma vez que o que deve ser considerado é a capacidade física
e intelectual dos nossos policiais e não sua estatura. Dessa forma, a
presente proposição busca garantir o tratamento isonômico a todos os
candidatos, assim como estabelece a Constituição Federal.

Convém ressaltar que o Exército Brasileiro, em seu inciso XIII,
art. 2º da Lei 12.705/2012 já prevê altura mínima de 1,60 m (um metro
e sessenta) para o sexo masculino e 1,55m (um metro e cinquenta e
cinco) para o sexo feminino para o ingresso na carreira. A alteração
então passa a seguir um padrão já adotado pelo Exército Brasileiro.

Ante o exposto, como medida de justiça e igualdade, convoco
os nobres pares para aprovação do presente projeto e sua transformação
em lei.

Assembleia Legislativa, em 08 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 553 / 19

Determina que toda e qualquer propaganda
institucional do Poder Executivo Estadual,
financiada com recursos públicos, forneça
elementos para identificar o número do contrato
administrativo, o valor do contrato de publicidade,
a edição e data de publicização do contrato no
Diário Oficial e a tiragem da referida publicidade.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado que em toda e qualquer publicidade

institucional do Poder Executivo Estadual, financiada com recursos
públicos, veiculada por meio escrito, falado, televisado, e por meio
digital, sejam introduzidos elementos capazes de identificar os seguintes
itens:

 I – O número do contrato administrativo;
 II – O valor do referido contrato administrativo;
 III – A edição do Diário Oficial e a data de publicização do

referido contrato administrativo;
 IV – A tiragem da referida peça publicitária, nos casos de

publicidade por meio escrito.
Art. 2º - Entende-se por publicidade institucional, para os

efeitos desta lei, aquela veiculada por meio de jornais, revistas, panfletos,
cartazes, outdoor, busdoor, ou qualquer outro meio escrito, além das
veiculadas através da televisão, rádio e internet.

Art. 3º - Na publicidade veiculada por meio escrito, os itens
constantes nos incisos I, II, III e IV do artigo 1º, deverão ser impressos
em tamanho de fonte proporcional ao do restante da peça, e que seja
capaz de ser lido sem dificuldades.

Art. 4º - Na publicidade veiculada pela televisão, os itens dos
incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ficar expostos durante toda a
duração da peça publicitária, em local que seja possível a sua
visualização.

Art. 5º - Na publicidade veiculada através de rádio, os itens
constantes dos incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ser inseridos ao
final do spot publicitário, gravado em voz diferente do locutor da
publicidade institucional.

Art. 6º - Na publicidade veiculada através da Internet, os itens
constantes nos incisos I, II e III do artigo 1º, deverão ser inseridos no
banner utilizado para a veiculação da peça publicitária.

Art. 7º - A referida lei se aplica a todos os contratos de
publicidade institucional assinados a partir da sua publicação.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que
couber.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 08 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição de 1988 consagrou o princípio da publicidade
dos atos administrativos, consagrando o acesso de todos da população
as informações sobre os atos administrativos, consagrando a
transparência dos atos públicos para qualquer interessado. Devendo o
Poder Público, com base no princípio da publicidade, tornar, por meio
legítimo e oficial, público o ato para que todos do povo possam ter
acesso às informações sobre acontecimentos de seus interesses.

O art.37, caput, da Carta Magna consagrou que todos os atos
administrativos sejam levados ao povo com base no princípio da
publicidade. Ainda o referido princípio, a fim de assegurar a
impessoalidade e a moralidade (princípios administrativos), elegeu
elementos que devem formar a publicidade.

Existe tanta escassez de publicidade, de caráter educativo,
patrocinada com recursos públicos, especialmente nos âmbitos estadual
e municipal. A Constituição Federal, Lei maior do país, para saber o
que reza sobre o tema. No seu Art. 37, § 1º, define:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”
 “§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autorid ad es ou
servidores públicos.”

Um dos principais fundamentos da transparência dos atos
administrativos é a garantia de acesso dos cidadãos às informações
coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agências estatais.
Na relação com o poder público, o acesso livre e transparente protege
o cidadão de intromissões indevidas e atos arbitrários por parte dos
governos e, por outro lado, é precondição para a participação do cidadão
e dos grupos organizados da sociedade nos processos políticos e na
gestão da coisa pública e, portanto, para uma democracia mais efetiva.

Nesse particular, os serviços de publicidade institucional
chamam-nos bastante a atenção. Inicialmente cumpre-nos afirmar que
a publicidade institucional tem por objetivo a prestação de contas do
planejamento e das ações tomadas pela Administração Pública. Refere-
se a divulgação de campanhas, programas e notícias sobre as atividades
desenvolvidas pela Administração Pública. Deve respeitar o interesse
público, tendo apenas caráter educativo, informativo ou de orientação
social, sendo vedada a referência a nomes, símbolos, expressões ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

Como pode se ver, é uma atividade típica da Administração
Pública, e, como tal, se obriga a obedecer a todos os princípios que
regem a atividade administrativa.  Para a contratação das agências
publicitárias há de ser observado um procedimento licitatório, a fim de
ao final ser escolhido o vencedor do certame que irá ser contratado
pelo Estado. O critério de julgamento do vencedor será exclusivamente
o de melhor técnica ou técnica e preço.

Todavia, após a escolha da agência publicitária e a assinatura
do contrato administrativo, muito pouco se sabe quanto a execução do
referido contrato. Não se sabe, por exemplo, a tiragem da publicidade
escrita. Não se sabe com facilidade os valores envolvidos naquela
contratação. Pouco se sabe sobre o desembolso dos valores, e
principalmente o número do contrato administrativo que originou a
prestação daquele serviço de publicidade institucional.

Nesse sentido, percebemos que infelizmente se abre uma grande
margem para a corrupção e o enriquecimento ilícito, quer seja dos
gestores públicos, bem como dos empresários da publicidade. É lógico
que isso não é uma regra, mas a história recente do Brasil nos mostra
que é bastante possível.

Dessa forma, entendemos que toda e qualquer publicidade
institucional, quer seja escrita, falada, televisada ou por meio digital,
podendo ser através de periódicos, revistas, outdoor, busdoor, rádios,
televisões, internet, e outros meios de comunicação, deverá trazer
elementos que garantam aos cidadãos e também aos órgãos de controle
uma rápida verificação sobre a origem daquela peça publicitária, a sua
tiragem, o valor daquele contrato, a edição do Diário Oficial onde o
contrato foi publicizado, além de outras informações pertinentes.

Dessa forma, com o objetivo de dar efetividade e garantir a
transparência, como um dos subprincípios da administração pública, é
que propomos o referido Projeto de Lei a fim de obrigar que toda e
qualquer publicidade institucional do Poder Executivo Estadual traga
no seu bojo elementos capazes de identificar o número do contrato
administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e data de
publicização do contrato no Diário Oficial, e, no caso da publicidade
por meios gráficos (periódicos, revistas, outdoor, busdoor), a tiragem
referente àquela peça publicitária.

Ante o exposto e a relevância da referida matéria, conclamo
meus nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa, em 08 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 554 / 19

Dispõe sobre a substituição e recolhimento de
sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais
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localizados no Estado do Maranhão como forma
de colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem e
proteção ao meio ambiente maranhense.

Artigo 1º. Esta Lei dispõe sobre a substituição de sacolas
plásticas não recicláveis ou não reutilizáveis, distribuídas pelos
estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Maranhão, como
forma de coloca-las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção do
meio ambiente.

Artigo 2°. As sociedades comerciais e os empresários, de que
trata o Art. 966 do Código Civil, titulares de estabelecimentos
comerciais, localizados no Estado do Maranhão, ficam proibidos de
distribuir, gratuitamente ou não, sacos ou sacolas plásticas descartáveis,
compostos por polietilenos, polipropilenos e/ou similares.

§ 1º As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/recicláveis ,
de que fala o caput desse artigo, quando destinadas ao acondicionamento
e transporte de produtos pelos consumidores, deverão ter resistência
de no mínimo 4 (quatro), 7 (sete) ou 10 (dez) quilos e ser confeccionadas
com mais de 70 % (setenta por cento) de material proveniente de
fontes renováveis e o percentual restante preferencialmente proveniente
de material reciclado nas cores verde, para resíduos recicláveis; e cinza,
para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor na separação dos
resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo.

§ 2º As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/recicláveis de
que fala o caput desse artigo, poderão ser distribuídos mediante cobrança
máxima de seu preço de custo, acrescido dos impostos.

§ 3º Os estabelecimentos sujeitos a esta lei, descritos no caput
do Artigo 2º, disponibilizarão até 3 (três) sacolas das mencionadas no
Parágrafo 1º com 100% de desconto.

§ 4º Este artigo não se aplica às embalagens originais das
mercadorias, às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel,
às embalagens de produtos alimentícios que vertam água, ou ao filme
plástico utilizado para embalar alimentos vendidos a granel.

Artigo 3º. A substituição prevista na presente Lei será efetuada
nos seguintes prazos:

I – 12 meses (um ano), contados a partir da data da sua
publicação, para os estabelecimentos supermercadistas do Estado do
Maranhão classificados como microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte;

II – 8 meses, contados a partir da data da sua publicação, para
os outros estabelecimentos supermercadistas do Estado do Maranhão;

II – 14 meses (um ano e dois meses), contados a partir da data
da sua publicação, para os demais estabelecimentos comerciais e os
empresários, de que trata o Art. 966 do Código Civil, localizados no
Estado do Maranhão e sujeitos à presente Lei.

Artigo 4º. A Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, instituída pela Lei nº
9.279, de 20 de outubro de 2010, passa a incluir o objetivo de
conscientização da população acerca dos danos causados pelo material
plástico não-biodegradável utilizado em larga escala quando não
descartado adequadamente em condições de reciclagem e, também,
acerca dos ganhos ambientais da utilização de material não- descartável
e não-poluente.

Artigo 5º. Os estabelecimentos sujeitos à presente lei, descritos
no caput do Artigo 2º, deverão reduzir progressivamente o número de
sacolas disponibilizadas aos consumidores na proporção de 60% no
primeiro ano de vigência da lei e 20% nos anos subsequentes até o 3º
ano.

§ 1º Os estabelecimentos ficam obrigados a informar anualmente
a quantidade de sacolas adquiridas e disponibilizadas aos consumidores
para os órgãos competentes do Poder Executivo;

§ 2º - Os órgãos de defesa do consumidor e do meio ambiente
fiscalizarão o cumprimento das metas estabelecidas no caput.

Artigo 6º. Os estabelecimentos, de que trata o caput do Art. 2º
da presente Lei, ficam obrigados a afixar placas ou cartazes
informativos, nas dimensões mínimas de 40cm x 40cm (quarenta por

quarenta centímetros), junto aos espaços de embalamento de produtos
ou caixas registradoras, ou disponibilizar mensagem em display, no
prazo de 1 (um) ano após a entrada em vigor da presente Lei, com os
seguintes dizeres:

“SACOLAS PLÁSTICAS CONVENCIONAIS
DESCARTADAS DE FORMA INADEQUADA NO
MEIO AMBIENTE LEVAM MAIS DE 100 ANOS PARA
SE DECOMPOREM. ASSIM, DEVEM SER
DESCARTADAS EM LOCAIS APROPRIADOS PARA A
COLETA SELETIVA E SUBSTITUÍDAS POR SACOLAS
BIODEGRADÁVEIS.”

Artigo 7º. O Poder Executivo incentivará a Petrobrás e outras
indústrias instaladas ou que vierem a se instalar, em qualquer município
do Estado do Maranhão, a buscar novas resinas derivadas da produção
de petróleo ou composições químicas que levem a produção de novas
sacolas não-poluentes (biodegradáveis).

Artigo 8°. Em caso de não cumprimento desta Lei deverão ser
aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do Alvará de Funcionamento do estabelecimento

até a devida regularização;
c) Multa de R$ 100,00 (cem reais) até 100.000,00 (cem mil

reais) por obrigação descumprida.
Artigo 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 12 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Este projeto tem o objetivo de substituir as sacolas de plástico
convencionais por sacolas de plástico biodegradáveis, uma vez que as
sacolas convencionais não são recicláveis, e, portanto, são consideradas
uma das maiores causas de poluição do meio ambiente.

O plástico vem sendo fabricado desde a década de 30, sendo
que apenas 5% desta produção são incineradas, o restante permanece
poluindo nosso meio ambiente. Ocorre que a produção de plástico foi
aumentada em 20 (vinte) vezes nos últimos 50 anos, e aproximadamente
90% desta produção foram inutilizados como lixo. Em 2004 foram
produzidos 2.177.999 toneladas de resíduos plásticos pós consumo
no Brasil, dos quais apenas 359.133 toneladas foram recicladas.

O lixo já é um problema coletivo no mundo inteiro, de acordo
com a WWF-Brasil -  organização da sociedade civil brasileira,
apartidária e sem fins lucrativos que trabalha em defesa da vida, e tem
como propósito mudar a atual trajetória de degradação socioambiental,
atua em todo Brasil e integra a Rede WWF (Fundo Mundial para a
Natureza) – cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos entram no
oceano anualmente; 90% das aves marinhas possuem fragmentos de
plástico no estômago; Até 2050, teremos mais plástico que peixes no
oceano.

E ainda, sem mudanças sistemáticas urgentes na forma como o
plástico é produzido, consumidos e eliminados, a poluição do plástico
deverá dobrar até 2030. Mudanças são necessárias e urgentes, e medidas
alternativas que não geram impacto custosos aos cofres públicos são
ideais.

Destarte, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para viabilizar a substituição das sacolas plásticas
convencionais por sacolas  de plástico biodegradáveis, o maior
comprometimento do Estado do Maranhão com a luta por um Estado
ecologicamente correto e sustentável e o incentivo maior para o acesso
aos meios que valorizem a educação ambiental, em especial tendo em
vista o caótico quadro em que se encontra nosso Estado.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 12 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Lei Estadual nº 9.279, de 20 de outubro de 2010.

PROJETO DE LEI Nº 555 / 19

“Dispõe sobre a Criação do Selo Quilombos do
Maranhão e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Selo “Quilombos do Maranhão”,
cuja finalidade é a identificação social e territorial de produtos oriundos
das comunidades quilombolas produzidos por pessoas físicas ou
jurídicas, bem como o fortalecimento da identidade das populações
quilombolas perante os consumidores e a população em geral.

Parágrafo único – O comércio dos produtos de origem animal
e vegetal somente poderá ser realizado pelos empreendimentos e
organizações que atendam à legislação vigente, e que possuam registro
e inspeção junto aos órgãos competentes.

Art. 2º - A permissão de uso do Selo “Quilombos do Maranhão”
é de responsabilidade do Poder Executivo, em consonância com as
disposições presentes na Portaria Conjunta SEDIHPOP Nº 1 DE 21/
11/2018, que institui o Selo “Quilombos do Maranhão”, e dá outras
providências.

Art. 3º - O Selo “Quilombos do Maranhão” tem por objetivos:
I – Agregar valor aos produtos quilombolas agrícolas e não

agrícolas, a partir da valorização da origem social e territorial desses
produtos, bem como pela sua forma de produção;

II – Reconhecer a integridade e a qualidade de seus produtos,
estimulando a produção e a comercialização em conformidade com as
normas ambientais e sanitárias;

III – Ampliar a geração de trabalho e renda nas comunidades
quilombolas, estimulando a autonomia e independência de cada
produtor;

IV – Fortalecer as modalidades produtivas, preservando as
características e identidades geográfica, histórica, cultural, social e
econômica dos territórios e comunidades;

V – Capacitar e conscientizar os produtores para a gestão dos
empreendimentos produtivos;

VI – Fortalecer as formas de organização econômica e social
dos territórios e comunidades quilombolas;

VII – Consolidar e expandir os mercados em que os produtos
quilombolas são comercializados;

VIII – Viabilizar a inserção dos produtores nos processos de
dinamização econômica dos territórios, de forma a coibir a presença de
intermediários ou atravessadores no processo de comercialização dos
produtos;

IX – Criar uma identidade e marcas para os produtos
beneficiários do selo.

Art. 4º - Os municípios poderão celebrar convênios e participar
de consórcios intermunicipais para o alcance, dentre outras, das
seguintes finalidades:

I – Realizar a inspeção sanitária animal e vegetal dos produtos
quilombolas dos municípios envolvidos;

II – Estabelecer diretrizes e procedimentos para melhorar os
produtos quilombolas e seus derivados na respectiva região;

IV – Debater e construir marcas regionais para os produtos
originários de comunidades quilombolas.

Art. 5º - Para a execução do disposto nesta lei fica o Poder
Executivo Estadual autorizado a celebrar convênios, acordos ou ajustes,
criar programas de incentivo através de secretarias afins e de apoio
para a promoção de ações educativas, de extensão, de pesquisa e de

desenvolvimento tecnológico junto aos municípios, empreendimentos
e comunidades quilombolas.

Art. 6º - Fica garantida a participação das organizações
quilombolas nos espaços de discussão e definição das normas e
regulamentações do Selo “Quilombos do Maranhão”.

Art. 7º - O Poder Executivo baixará os atos necessários à
Regulamentação da presente Lei, de forma a garantir a sua eficácia.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 07 DE

NOVEMBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC
do B.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei que objetiva elevar a portaria de
criação do Selo “Quilombos do Maranhão” - produtos oriundos de
comunidades quilombolas - ao status de Lei.

Os quilombos historicamente representaram – e continuam a
representar – formas de resistência e luta contra a opressão vivenciada
por africanos e seus descendentes. Afirmam, em verdade, a luta pela
liberdade, antes, contra a captura e a escravização e hoje, contra a
invisibilidade e a negação de sua existência enquanto sujeitos de direitos.

Assim é que os quilombos, mesmo espalhados por regiões e
contextos diferentes, congregam elementos de identidade e território,
de maneira a formar um legado, uma herança cultural e material que
lhes confere uma referência no sentimento de ser e pertencer a um lugar
comum.

É justamente no bojo das comunidades quilombolas que se
efetivaram experiências de vida de gerações de famílias, identificadas
na memória coletiva desses povos e marcadas no tempo, constituindo,
em última medida, os elos entre os atuais moradores e seus
antepassados.

Não apenas os traços identitários são comuns às comunidades
quilombolas, mas também os problemas que as permeiam – conflito de
terras, precariedade de acesso à infraestrutura básica e a políticas
públicas – especialmente porque lutam contra o estigma da invisibilidade,
atribuído ao racismo institucional e ao passado histórico em que era
necessário esconder-se para continuar existindo.

Contudo, não é de hoje que os quilombolas vêm tentando se
mostrar visíveis para que consigam reivindicar seus direitos perante o
Estado.

Nesse sentido, uma das formas de concretizar esse objetivo é
implantar e consolidar uma abordagem territorial de desenvolvimento,
a partir da compreensão das tradições culturais e das especificidades
que distinguem um território quilombola de outro.

Faz-se imprescindível, nesse contexto, reconhecer e valorizar,
de forma coletiva, aqueles aspectos que, justamente por serem
constituintes e definidores da identidade local, reforçam na população
o sentimento de pertencimento àquela região; além de perceber que
estes elementos formam a base simbólica e material que distingue uma
comunidade da outra, exatamente porque são únicos e precisam,
portanto, ser preservados.

O Selo “Quilombos do Maranhão” vem no intuito de congregar
todas essas questões em uma única certificação da origem social e
territorial de produtos quilombolas, que valorize os conhecimentos
sobre biodiversidade e sistemas de produção e, ao mesmo tempo,
fortaleça a sustentabilidade e o desenvolvimento produtivo dessas
comunidades.

Sua ideia central é materializar uma garantia que leve em conta
determinada reputação, característica ou qualidade vinculada
essencialmente a sua origem regional e que, consequentemente, agregue
valor e credibilidade a um produto ou serviço, conferindo-lhes um
diferencial de mercado em função das características de seu local de
origem.
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Dessa forma, a presente iniciativa fortalecerá as comunidades

quilombolas, trazendo novas possibilidades de comercialização de seus
produtos, tendo em vista que o Selo fomenta e estimula uma produção
em conformidade com as normas ambientais e sanitárias, exigência
mínimas demandadas pelos mercados tradicionais, e não apenas os
mercados institucionais – que são os espaços onde usualmente esses
produtos são comercializados.

Para além disso, o selo funcionará como um mecanismo de
autonomia e capacitação dos produtores e das comunidades, para que
elas possam melhor se organizar e gerir seus empreendimentos,
eliminando dos processos de comercialização eventuais atravessadores,
que desvalorizam a produção local e tornando cada vez menos
necessária a utilização de programas de assistência social, transferência
de renda ou benefícios sociais de forma geral.

Foi justamente nesse contexto que o Secretário de Estado
Extraordinário de Igualdade Racial, o Secretário de Agricultura Familiar,
o Secretário de Estado da Saúde, o Superintendente de Vigilância
Sanitária, a Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e
de Extensão Rural do Maranhão, o Presidente do Instituto de
Colonização e Terras do Maranhão, e o Presidente da Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e considerando que, por meio do Decreto nº 6.040, de 07 de
fevereiro de 2007, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, que
tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento,
fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais,
ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua
identidade, suas formas de organização e suas instituições; considerando
que, por meio do Decreto nº 30.981, de 29 de julho de 2015, foi
instituído o Programa Maranhão Quilombola que tem por objetivo a
execução de ações voltadas à ampliação do acesso a bens e serviços
públicos em favor das pessoas que vivem em comunidades de quilombos
no Estado do Maranhão, por meio da promoção de ações voltadas ao
acesso à terra, à infraestrutura, à cidadania e à inclusão produtiva e
desenvolvimento local assinaram a Portaria Conjunta SEDIHPOP Nº
1 DE 21/11/2018, que institui o Selo “Quilombos do Maranhão” e dá
outras providências.

PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2018.

Institui o Selo “Quilombos do Maranhão” e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE
IGUALDADE RACIAL, o SECRETÁRIO DE
AGRICULTURA FAMILIAR, o SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, a PRESIDENTE DA
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA E DE EXTENSÃO RURAL DO
MARANHÃO, o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO, e o
PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA
AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto nº 6.040, de 7
de fevereiro de 2007, foi instituída a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais – PNPCT,  que tem como objetivo principal
promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento,
fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais,
sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à sua identidade, suas formas de organização e
suas instituições; e

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto nº 30.981, de
29 de julho de 2015, foi instituído o Programa Maranhão
Quilombola que tem por objetivo a execução de ações
voltadas à ampliação do acesso a bens e serviços públicos
em favor das pessoas que vivem em comunidades de
quilombos no Estado do Maranhão, por meio da promoção
de ações voltadas ao acesso à terra, à infraestrutura, à
cidadania e à inclusão produtiva e desenvolvimento local.

RESOLVEM

Art. 1º Fica instituído o Selo “Quilombos do Maranhão”
cuja finalidade é a identificação social e territorial de produtos
oriundos das comunidades quilombolas produzidos por
pessoas físicas ou jurídicas, bem como o fortalecimento da
id entidade das populações quilombolas perante os
consumidores e a população em geral.

Parágrafo único. O uso do Selo “Quilombos do Maranhão”
é de caráter voluntário e observará as disposições desta
Portaria.
Art. 2º O Selo “Quilombos do Maranhão” será concedido,
mediante requerimento, pela Secretaria de Estado da
Igualdade Racial - SEIR e pela Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar – SAF, às pessoas físicas portadoras
de Declaração de Aptidão do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP ou do
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF, às
pessoas jurídicas (associações e cooperativas), portadoras
ou não de DAP ou CAF, bem como aos microempreendedores
individuais para uso em seus produtos oriundos de
comunidade quilombola.

CAPÍTULO I
DOS CRITÉRIOS PARA A PERMISSÃO DE USO DO SELO
QUILOMBOS DO MARANHÃO

Art. 3º Para credenciamento de uso do Selo “Quilombos do
Maranhão”, o proponente deverá comprovar:
I – que o produto é oriundo da comunidade quilombola a
que o requerente é vinculado;
II – que a comunidade quilombola é certificada pela Fundação
Cultural Palmares, na forma da Portaria nº 98, de 26 de
Novembro de 2007 da Fundação Cultural Palmares;
III – se pessoa física, que é portador de DAP física ou CAF;
se pessoa jurídica, que é portador ou não de DAP jurídica
ou CAF; ou se microempreendedor individual que é portador
de Certificado da Condição do Microempreendedor
Individual (CCMEI).
Parágrafo único. As comunidades não certificadas pela
Fundação Cultural Palmares deverão ser identificadas pela
Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial -
SEIR mediante documento de comprovação de auto
identificação.

CAPITULO II
DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO,
RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CANCELAMENTO DA
PERMISSÃO DE USO DO SELO QUILOMBOLA

Art. 4º As solicitações de credenciamento para uso do Selo
“Quilombos do Maranhão”, bem como para sua renovação,
devem ser efetuadas mediante encaminhamento, à SEIR,
dos seguintes documentos:
I - Carta de Solicitação devidamente preenchida, conforme
Anexo I desta Portaria;
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II – para pessoa física, Formulário de Proposta de Permissão
de Uso do selo devidamente preenchido, conforme Anexo II
desta Portaria;
III – para pessoa jurídica e microempreendedor individual,
Formulário de Proposta de Permissão de Uso do selo
devidamente preenchido, conforme Anexo III desta Portaria;
IV - cópia do CPF do proponente (quando pessoa física),
CNPJ do Ministério da Fazenda (quando pessoa jurídica),
cópia da DAP ou CAF ou CCMEI (para microempreendedor
individual).
Art. 5º A Secretaria de Estado da Igualdade Racial - SEIR e
a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF terão
o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de
protocolização da documentação, para avaliação quanto
ao cumprimento dos requisitos exigidos por esta Portaria e
consequente emissão de parecer conclusivo.
Art. 6º O credenciamento para uso do Selo “Quilombos do
Maranhão” será publicado na página da SEIR e ficará
disponível para consulta pública.
Parágrafo único. A SEIR manterá disponível em sua página,
em área não restrita, a relação dos requerentes credenciados
aptos a utilizar o Selo “Quilombos do Maranhão”.
Art. 7º O credenciamento de uso do Selo “Quilombos do
Maranhão” terá validade de cinco anos, contados a partir
da data de sua publicação no site da SEIR.
Art. 8º O credenciado poderá utilizar o Selo “Quilombos do
Maranhão” nos produtos que obtiveram o credenciamento
de uso e em materiais de divulgação dos mesmos.
Parágrafo único. A SEIR e SAF poderão, a qualquer
momento, efetuar visita técnica ao empreendimento
produtivo a fim de verificar as conformidades previstas
nesta Portaria e nas normas de uso da imagem, conforme
estabelecido nos normativos do Estado do Maranhão.
Art. 9º A renovação do credenciamento de uso do Selo
“Quilombos do Maranhão” deverá ser solicitada a SEIR,
mediante Ofício ou e-mail endereçado ao Secretário de
Estado Extraordinário da Igualdade Racial, no período de
30 dias antes do término da sua validade.
Art. 10.  A renovação será concedida mediante análise
documental e emissão de parecer sobre o cumprimento dos
critérios exigidos por esta Portaria, no prazo de até 30 dias,
a contar da data de protocolização da documentação.
Art. 11. A inclusão de novos produtos poderá ocorrer a
qualquer tempo do período de validade do Selo “Quilombos
do Maranhão” e poderá ser realizada por solicitação com
carta formulário via correios, e-mail ou protocolado na
SEIR.
Parágrafo único. A inclusão de novos produtos será
considerada uma atualização no credenciamento, renovando
assim a data de validade para última data de inclusão.
Art. 12. A exclusão de produtos já cadastrados poderá
ocorrer a qualquer tempo do período de validade do Selo
“Quilombos do Maranhão” e poderá ser realizada mediante
solicitação por carta-formulário via correios, e-mail ou
protocolado na SEIR.
Parágrafo único. A exclusão de produtos será considerada
atualização no credenciamento.
Art. 13. O cancelamento da permissão do uso do Selo
“Quilombos do Maranhão” dar-se-á quando da ocorrência
de quaisquer das seguintes hipóteses:
I – utilização do selo para produtos não declarados no ato
de credenciamento;
II – transferência do selo para terceiros;
III – uso do selo em produtos não oriundos da comunidade
quilombola a que o requerente é vinculado;

§ 1º Verificado o descumprimento de qualquer das exigências
constantes desta Portaria, o credenciado será notificado
mediante ofício, no qual serão listadas as não conformidades.
§ 2º Ocorrendo a situação tratada no parágrafo anterior, o
credenciado terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da data de expedição da notificação, para apresentar
justificativas.
§ 3º Não apresentadas as justificativas no prazo estabelecido
no parágrafo anterior ou, quando apresentadas, não sendo
acolhidas, se procederá ao cancelamento do uso do Selo
“Quilombos do Maranhão”, dando-se publicidade por meio
do site da Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade
Racial - SEIR.
Art. 14. O credenciado, salvo comprovada boa-fé, é o
responsável único e exclusivo por eventuais prejuízos
causados a terceiros decorrentes da comercialização e
utilização dos produtos que possuírem o Selo “Quilombos
do Maranhão”.
Art. 15. O credenciado não possui direito adquirido quanto
à utilização do Selo “Quilombos do Maranhão” de modo
que a inobservância das disposições desta Portaria
implicará, observado o d evido processo legal, o
desfazimento da permissão de uso, não ensejando direito à
indenização.
Art. 16. O Selo “Quilombos do Maranhão” é de utilização
intransferível, ficando o credenciado sujeito ao cancelamento
acaso permita o uso por pessoas não autorizadas.

CAPITULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Art. 17. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar -
SAF implantará ações socio produtivas e de comercialização
capazes de promover os produtos agrícolas e não agrícolas
em prol dos beneficiários do Selo “Quilombos do
Maranhão”.
Art. 18. A Secretaria de Estado de Igualdade Racial - SEIR
implementará estratégias e ações pautadas no Programa
Maranhão Quilombola com vistas a garantir melhores
condições de vida aos beneficiários do Selo “Quilombos do
Maranhão”.
Art. 19. A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de
Extensão Rural do Maranhão - AGERP socializará as novas
tecnologias e oferecerá assistência técnica intensiva e
extensão rural continuada aos beneficiários do Selo
“Quilombos do Maranhão” com vistas a proporcionar a
diversificação e a integração do setor agropecuário.
Art. 20. O Instituto de Colonização e Terras do Maranhão -
ITERMA realizará ações voltadas à regularização dos
territórios, viabilizando a organização da estrutura
fundiária, bem como apresentará propostas que visem
otimizar as ações executadas em prol dos beneficiados do
Selo “Quilombos do Maranhão”.
Art. 21. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da
Superintendência de Vigilância Sanitária – SUVISA, e a
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão -
AGED realizarão ações educativas voltadas à orientação
dos beneficiários do Selo “Quilombos do Maranhão” sobre
procedimentos para obtenção do registro dos produtos de
origem animal e à capacitação sobre as boas práticas de
alimentos, envolvendo as atividades de manipulação,
fabricação, armazenamento, beneficiamento, transporte,
comercialização, uso e consumo, com vistas a promover a
qualidade e a segurança sanitária dos produtos de origem
agropecuária.
 Art. 22. O Estado do Maranhão, por meio do Laboratório
Central de Saúde Pública do Maranhão - LACEN, realizará
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análises laboratoriais de interesse da saúde pública,
objetivando o controle de qualidade e segurança sanitária
dos produtos dos beneficiários do Selo “Quilombos do
Maranhão”.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. As situações de mudança de endereço, nome fantasia,
alterações no contrato social e encerramento de atividades
deverão ser comunicadas à SEIR.
Art. 24. A Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade
Racial e a Secretaria de Agricultura Familiar poderão
celebrar convênios, contratos, termos de cooperação ou
outros instrumentos congêneres para a realização dos
procedimentos relativos ao credenciamento, manutenção e
cancelamento do uso do Selo “Quilombos do Maranhão.
Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 21 DE NOVEMBRO DE 2018, 197º DA
INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.

GERSON PINHEIRO DE SOUZA
Secretário de Estado Extraordinário de Igualdade Racial

JÚLIO CÉSAR MENDONÇA
Secretário de Agricultura Familiar

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
Superintendente de Vigilância Sanitária

LOROANA COUTINHO DE SANTANA
Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária
e de Extensão Rural do Maranhão

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

SEBASTIÃO CARDOSO ANCHIETA FILHO
Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão

O intuito da criação desta lei é justamente dar maior robustez
jurídica a um projeto que inicialmente foi encabeçado pelo Poder
Executivo Estadual e que, para obtenha a perenidade necessária a uma
verdadeira política pública, demanda a concretude que apenas uma
norma ordinária é capaz de garantir.

Diante de todo o exposto, considerando o interesse público
envolvido nas questões acima declinadas, solicito aos meus nobres
pares a respectiva apreciação, na certeza de que, após o trâmite regular,
será ao final deliberado e aprovado na forma regimental.

PROJETO DE LEI Nº 556 / 19

Estabelece que a Empresa fornecedora de Energia
Elétrica no Estado no Maranhão, disponibilize
equipamento de leitura de demanda de energia,
em tempo real, Monitor Digital, em unidades
consumidoras e dá outras providências.

Art. 1º – Fica estabelecido que a Empresa fornecedora de Energia
Elétrica no Estado do Maranhão, disponibilize equipamento de leitura
de demanda de energia, Monitor Digital, em unidades consumidoras,

com o objetivo de permitir a conferência pelo consumidor, do consumo
de energia elétrica em tempo real.

§ 1º - Caberá à empresa instalar o equipamento em local
adequado, respeitada as regras estabelecidas pela ABNT.

§ 2º - O equipamento tratado no “caput” do artigo primeiro
deve indicar, em moeda corrente, o valor correspondente ao consumo
de energia.

Art. 2º - A instalação do equipamento somente será efetivada
mediante a manifestação in loco do consumidor responsável pela unidade
demandada à concessionaria de energia elétrica, ficando os custos de
instalação sob sua responsabilidade.

Parágrafo único – Os valores correspondentes ao preço do
equipamento serão cobrados na conta de energia elétrica, no mês
subsequente à instalação, de forma clara, pública, transparente e de
fácil entendimento do consumidor.

Art. 3º - A Empresa fornecedora de Energia Elétrica no
Maranhão, deve disponibilizar em tempo real, de forma gratuita, em
seu site institucional, para cada unidade consumidora, um link para
conversão de KWh, apresentados no relógio/medidor, para moeda
corrente.

Art. 4º - O descumprimento das normas estabelecidas nesta
Lei estará sujeito o infrator a sanções previstas no art. 56 da Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – CDC.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de novembro de 2019. -
LEONARDO SÁ - DEPUTADO ESTADUAL – PL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de Lei, apresenta-se como um conteúdo de

grande relevância e elevado alcance social, na medida que visa a defesa
dos direitos dos consumidores maranhenses. A fatura de energia elétrica
é o principal canal de comunicação com os consumidores. É por meio
dela, que se toma conhecimento dos serviços prestados, da quantidade
de energia consumida e do valor a ser pago por cada item da fatura. Ao
adquirir um equipamento que possibilite verificar o consumo em tempo
real, o consumidor tem a oportunidade de acompanhar seu consumo e
controlar seus gastos com a energia.

O direito básico à informação se realiza na transparência do
mercado de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade e a
hipossuficiência, especialmente no que tange ao conhecimento técnico
frente ao fornecedor do serviço. A informação deve ser efetiva e em
todos os momentos da prestação do serviço, bem como a transparência
e a boa-fé, visando sempre o reestabelecimento do equilíbrio da relação
entre consumidor e fornecedor, coibindo-se abusos. É importante gerar
informações para o usuário sobre seu consumo de energia elétrica e
incentivar a inclusão de alternativas tecnológicas para o consumo
consciente, bem como, demonstrar a economia que se pode ter.

Quanto a competência para legislar sobre o assunto, a
Constituição Federal, art.24, inciso V, assim dispõe:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
V -  produção e consumo;

Ademais, a temática da defesa do consumidor também está
presente e fundamentada no texto constitucional, especificamente em
seu artigo 5º, inciso XXXII, dispondo que “ o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do consumidor”. A Boa-Fé nas relações de
consumo corresponde à lealdade e cooperação nas relações entre
consumidor e fornecedor, com vistas a combater os abusos praticados
no mercado, evitando que interesses particulares se sobreponham aos
interesses sociais.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
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III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Observando o princípio básico da repartição de competências,
vale ressaltar a competência concorrente dos Estados para legislar
sobre tecnologia, conforme a Constituição preceitua:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
IX -  educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;

No sentido de agir para conferir maior conscientização e
proteção aos consumidores de energia elétrica do estado do Maranhão,
que apresentamos o presente projeto de Lei, solicitando dos nobres
pares desta Casa o seu valioso apoio para sua posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de novembro de 2019. -
LEONARDO SÁ - DEPUTADO ESTADUAL – PL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 152 / 19

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, in memorian.  aos médicos
Rodrigo Capobiango, Jonas Eloi da Luz e José
Kleber Araújo, bem como ao policial civil Alfredo
Oliveira Barbosa, vítimas acidente aéreo em 1º de
abril de 2018, no Município de Rosário-Ma.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, in memorian,  aos médicos Rodrigo Capobiango, Jonas
Eloi da Luz e José Kleber Araújo, bem como ao policial civil Alfredo
Oliveira Barbosa vítimas acidente aéreo em 1º de abril de 2018, no
Município de Rosário-Ma.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 07 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 153 / 19

CONCEDE Med alha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” à Senhora Enide Moreira
Lima Jorge Dino.

Art. 1º - Fica concedida Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Ilustre cidadã maranhense Enide Moreira Lima Jorge Dino.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de novembro de

2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO, 91 anos, maranhense,

filha de Gonçalo Moreira Lima e Rosila Coelho Moreira Lima,
carinhosamente conhecida como dona Lili. Nasceu em Colinas/MA,
no dia 4 de janeiro de 1928. Em 1946, mudou-se para o Rio de Janeiro
para fazer companhia para sua irmã Maria Helena (conhecida como
Lilizinha), após o casamento com o escritor Josué Montello.

Na cidade do Rio de Janeiro, Enide Jorge Dino, conhece o
primeiro e único namorado, Antônio Dino, amigo do cunhado Josué e
médico de sua irmã Lilizinha. Casaram-se em 16 de março de 1953.
Dessa união nasceram seis filhos: Silvia, Célia, Jorge, Regina, Antônio
e Rosila. Todos, com exceção de Rosila (que nasceu em Cururupu)

nasceram no Rio de Janeiro, onde o casal fixou residência. No ano de
1960, com a mudança da capital federal, do Rio de Janeiro para Brasília,
a família mudou-se para a nova capital, em decorrência do mandato de
Deputado Federal de Antônio Dino.

Mais adiante, Enilde Jorge Dino assumiu a direção da “Rede
Feminina de Combate ao Câncer”, no ano de 1966. Algum tempo
depois, a convite do Dr. Pedro Neiva, Antônio Dino assumiu a
presidência da “Liga Maranhense de Combate ao Câncer”. Com a
esposa já engajada na causa, ele aceitou o convite. Começava aí a luta
de uma vida inteira.

Assim que assumiram a “Liga e a Rede”, iniciaram a construção
do pavilhão que deveria abrigar a bomba de cobalto.  Foram anos de
campanhas para angariar fundos.  Muitas vezes, durante a construção,
Antônio Dino acordava de madrugada, preocupado com a falta de
dinheiro para pagar os pedreiros ou para comprar material.  Nesses
dias, Enide convocava dona Santinha Furtado (que deu nome ao
voluntariado do hospital), e saíam as duas pela cidade, visitando os
empresários e comerciantes, realizando campanhas; com fim de levantar
valor almejado. Dentre tantas campanhas, faziam pedágios nos sinais
de trânsito, vendiam canecos de chope, livros de receitas, promovia
bingos, sorteios e festas; tudo que podia ser transformado em dinheiro
foi utilizado com a finalidade de angariar fundos.

No início dos anos 70, foi iniciada a campanha para aquisição
da bomba e da primeira pastilha de cobalto para o Hospital Aldenora
Bello.  Finalmente, no início dos anos 70, havia dinheiro suficiente
para dar a entrada para aquisição da bomba, entretanto, caso desse
entrada na mesma, não haveria recursos para continuar a construção
do pavilhão que deveria abrigar a bomba que era importada da Holanda. 
Diante de tamanho desafio, Enide Lima, decidiu, então, conversar com
o Governador Pedro Neiva. Na ocasião, o governador concordou em
pagar a entrada da referida bomba.  Por esquecimento, ou por falta de
experiência, Enide Lima não disse ao governador, que também não
perguntou, enquanto importava e custava a entrada da bomba.  No dia
marcado, quando ela chega para receber o dinheiro, ele havia mandado
repassar somente CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), quantia
insuficiente. Diante disso, tiveram que começar tudo de novo, já que
todo o dinheiro havia sido gasto na construção do pavilhão.

Ao longo desses anos de luta, no ano de 1975, a bomba chega
a São Luís/MA, entretanto, teve que ficar quase um ano guardada no
Porto do Itaqui, tendo em vista que o pavilhão, no Hospital Aldenora
Bello, continuava em construção.  Em março de 1976, finalmente, chega
a bomba ao Hospital Aldenora Bello, sendo que em 18 de julho do
mesmo ano, morre Antônio Jorge Dino em decorrência de problemas
cardíacos.

Frente à essa grande perda, Enide Jorge Dino, ainda muito
fragilizada, tirou forças de algum lugar para fundir a “Liga com a
Rede” e criar, em dezembro de 1976 a Fundação Antônio Dino que há
40 anos combate e luta contra o câncer, sendo referência no tratamento
da doença no Estado do Maranhão.

Esse é o relato que demonstra todo seu empenho na luta contra
o câncer em nosso Estado, sendo uma referência na área da saúde do
nosso Estado.

Dessa maneira, é de suma importância a aprovação do presente
projeto de resolução legislativa para concessão Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” à maranhense Enilde Moreira
Lima Jorge Dino, em decorrência de tantos serviços prestados à
coletividade maranhense, o reconhecimento pelo comprometimento
de tamanha envergadura; e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de novembro de
2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

MOÇÃO Nº 048 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
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extensa admiração ao Dr. Natalino Salgado Filho, pela eleição de
REITOR DA UFMA

O médico e professor doutor Natalino Salgado Filho foi
confirmado, como o próximo reitor da Universidade Federal do
Maranhão. Cumpre mencionar que a escolha foi feita pelo presidente
Jair Bolsonaro, que ocorreu após a vitória do ex-reitor na disputa
eleitoral que ocorreu em junho, naquela oportunidade Natalino obteve
50% dos votos.

Dessa forma, o Dr. Natalino Salgado voltará ao comando da
UFMA pela terceira vez, a partir de 11 de novembro de 2019. Ele já
tinha ocupado o cargo entre 2007 e 2011 e 2011 a 2015.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr.
Natalino Salgado Filho.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de novembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 642 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MENSAGEM DE
REPÚDIO à UNIVERSIDADE UNICEUMA, pela negligência e
omissão com que a instituição tratou os recentes infortúnios enfrentados
pelo Professor Dr. Amazonas, acusado injustamente de condutas que
não condizem com sua trajetória profissional e tendo sido respeitado
em sua posição e dignidade como professor. Sofreu insubordinação e
desrespeito de uma discente da instituição que, bem relacionada, em
lugar de ser repreendida e receber disciplina obteve a remoção do
professor a outra turma, desautorizando-o e humilhando-o. Tal série
de eventos e constrangimentos contrastam com a trajetória do DR.
AMAZONAS como médico e professor, e culminaram em sua
demissão.

Cumpre mencionar que o DR. AMAZONAS é distinto médico
e foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da instituição
repudiada, o que agrava a situação pela desconsideração e desapreço
por sua contribuição e histórico na construção da instituição.

Em respeito a todos os serviços prestados à comunidade
acadêmica e à saúde do Maranhão pelo DR. AMAZONAS, repudiamos
a desconsideração e negligência com que seu caso foi tratado pela
UNIVERSIDADE UNICEUMA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 643 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Dr. Flávio
Vinicius Araújo Costa pela sua designação como membro consultor da
Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do
Brasil, conforme Portaria nº 1393/2019 do Conselho Federal da OAB.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 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. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 644 / 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:

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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
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.
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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.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 645 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Antônio Araújo, Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís -MA, esta
solicitação para que informe a respeito dos serviços de coleta de lixo
nas residências, referente aos dias de coletas nos bairros, a quantidade
de ecopontos e seus endereços.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 646 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Moacir Feitosa, Secretário
Municipal de Educação de São Luís - MA esta solicitação para que
informe a quantidade de alunos matriculados e o número de escolas do
ensino fundamental e creches com suas localizações no município,
assim como também a relação de escolas comunitárias com seus
endereços.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 647 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Lula Fylho, Secretário
Municipal de Saúde de São Luís - MA, esta solicitação para que informe
a quantidade de profissionais médicos e suas especialidades,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e farmacêuticos. Que são
efetivos e contratados pela Prefeitura de São Luís, Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 648 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssima Senhora Larissa Abdalla, Diretora Geral
do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN,
esta solicitação para que informe a quantidade de veículos que circulam
na capital maranhense, (ônibus, carros de passeio, caminhões e motos).
Assim como a quantidade de pessoas habilitadas nesta capital.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 649 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor, Madison Leonardo A. Silva,
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís – MA,
esta solicitação para que informe a respeito da quantidade de pessoas
cadastradas no comercio informal de São Luís, assim como seus locais
de atuação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 650 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor, Madison Leonardo A. Silva,
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís – MA,
esta solicitação para que informe a respeito da quantidade de imóveis
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entregues no programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal
em convênio com a prefeitura.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 651 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 06 de
novembro do corrente ano, tendo em vista que estive no município de
Barreirinhas a convite da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
– SAF, para participar da Feira de Agricultura Familiar e Agro tecnologia
do Território Médio Mearim, AGRITEC de Barreirinhas – MA,
representando esta casa legislativa.

Reitero ainda que na oportunidade apresentei dados sobre minha
experiência enquanto Ex-Secretário de Estado da Agricultura Familiar.
Expostas essas considerações e sem mais a acrescentar, minhas cordiais
saudações.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 07 DE
NOVEMBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC
do B.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 652 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento,
justificar a minha ausência referente aos dias 04, 05, 06 de novembro,
do corrente ano na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

Por estar em viagem participando do Congresso Brasileiro de
Gestores da Agropecuária, não pude estar presente para participar da
Sessão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 04 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 653 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o artigo 158, I e 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública,
a ser promovida pela Comissão de Assuntos Municipais, para tratar
sobre política denominada Beira-Mar de Todos.

Proponho que a aludida audiência seja realizada no dia (21 ou
28) vinte e um ou vinte e oito de novembro do corrente ano, das 14:00h

às 17:00h, no auditório Neiva Moreira, que possui capacidade para até
cento e vinte pessoas.

Sugiro que os convidados sejam: Prefeitura de São Luís,
Governo do Estado do MA, SMTT, SEMA, SEMMAM, SEMOSP,
SES, SEMUS, ECAD, SECTUR, SETUR, SEMGOV, BLITZ Urbana,
Polícia Militar do Maranhão, Batalhão de Turismo da Polícia Militar
do Maranhão Delegacia de Polícia Civil - Costumes e Diversões
Públicas, bem como todos os deputados estaduais (MA) em exercício.

Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel
Beckman.São Luís, 08 de novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO -
Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 654 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja realizada uma Audiência Pública no próximo dia 25 do
corrente mês, com início às 08;00 horas, no Auditório Fernando Falcão,
sob o tema FEMINICÍDIO, a atuação do Poder Público para a
superação desta realidade, com a participação da Procuradoria da
Mulher da Assembleia Legislativa e do Forum Maranhense de Mulheres,
bem como das demais autoridades convidadas para o referido evento.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO N.º 655 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Sucupira do Riachão, pela passagem do 25º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de novembro.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência a Senhora,
Gilzania Ribeiro Azevedo Rezende, Prefeita Municipal, e ao Senhor,
Pedro Henrique, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus
pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população sucupirense é com
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Sucupira do Riachão – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

 Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de novembro
de 2019.  - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19
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REQUERIMENTO Nº 656 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ao Senhor Lula Fylho,
Secretário Municipal de Saúde de São Luís - MA, esta solicitação para
que informe a quantidade de postos de saúde com suas localizações no
município, assim como também a relação dos hospitais com seus leitos
e especialidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- DR YGLÉSIO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 657 /19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO , solicitando
informações quanto aos motivos do não pagamento, nos últimos 5
meses, às locadoras que fornecem as viaturas utilizadas pelas forças de
segurança no Estado do Maranhão, bem como cópia de todas as notas
de pagamento referente ao período de janeiro de 2019 a outubro do
presente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de novembro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO  Nº 658 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO , solicitando
informações quanto aos motivos do não pagamento, nos últimos 3
meses, da empresa “LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS” que presta
serviço ao Governo do Estado do Maranhão, bem como cópias de
todas as notas de pagamento referente ao período de janeiro de 2019 a
outubro do presente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de novembro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

REQUERIMENTO Nº 659 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro à Vossa Excelência que, após
manifestação da Mesa, seja consignado nos Anais da Assembleia

Legislativa do Maranhão registro de Pesar aos familiares pelo
falecimento do Soldado lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar, Ítalo
Bruno dos Santos Chaves, ocorrido no último dia 10 de novembro
do corrente ano.

Plenário Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 11
de novembro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.11.19
EM: 11.11.19

INDICAÇÃO Nº 1510 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca
- SAGRIMA, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para
atender necessidade dos Sócios da Associação de Moradores Pescadores
e Marisqueiros do Município de Presidente Vargas-MA.

A citada proposição é objeto de reiterada solicitação do Senhor
Carlos José dos Santos, representante legal da Associação de
Moradores Pescadores e Marisqueiros do Município de Presidente
Vargas-MA, objetivando potencializar o processo produtivo da
agricultura familiar.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, vinculados a associação, tendo em
vista que a utilização da patrulha agrícola auxiliará o trabalho e plantio
do solo, tornando a colheita mais ágil.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de novembro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1513 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a
construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de
Água, no povoado Mundo Novo, na cidade de Amarante-MA, no
intuito de beneficiar e garantir direitos básicos e fundamentais à
população da respectiva cidade.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1516 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto; e ao Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão,
solicitando a Reforma da Escola Jairo Carnib, localizada no Povoado
Entroncamento (município de Itapecuru-Mirim).

Tendo em vista que no momento, a Escola encontra-se fechada
e desativada, além de apresentar problemas na estrutura física, o que
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ocasionou a transferência dos alunos para outra escola do Município
localizada no Entroncamento.

Diante da situação relatada, a comunidade tem relato a
superlotação em salas de aula. Nestes termos, solicitamos a sensibilidade
de vossas excelências no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1517 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
– CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, a implantação de
um poço artesiano ao Povoado Entroncamento localizada no
Município de Itapecuru Mirim.

A presente solicitação visa atender as famílias do Povoado
Entroncamento desse Município, com esse poço será oferecida água
de qualidade, além de ajudar na produção proveniente da
agricultura familiar e um melhor consumo das famílias que residem
nessa localidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE NOVEMBRO DE
2019. -  WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1518 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino; e a Secretária
de Estado Extraordinária da Juventude, Senhora Tatiana de Jesus
Pereira Ferreira, a solicitação do Projeto Tour Jovem Cidadão para
os Jovens do Município de Itapecuru Mirim.

O projeto tem como finalidade de proporcionar aos Jovens
Itapecuruense o acesso as regiões históricas da Cidade de São Luís,
enriquecendo o conhecimento históricos dos jovens alunos de
Itapecuru, onde muitos não possuem o  acesso a cidade de São Luís.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1519 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto; e a Secretário de Esporte e Lazer, Senhor Rogério Rodrigues
Lima Cafeteira, solicitar a construção de uma Praça da Juventude no
Município de Itapecuru Mirim.

Tendo em vista que a obra poderá ser realizada no antigo
Campo Renalty localizado próximo a rua João Pedro Pereira , onde a

área é pública e o campo está desativado e  sem utilização. A indicação
visa objetivar uma nova forma de esporte e lazer tornando um atração
pública para a população.

Diante da situação relatada, a solicitação acima ocasionará em
benefícios para a comunidade com um melhor aproveitamento de espaço.
Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências no
atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1520 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a
possibilidade de REALIZAR O PAGAMENTO, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, DA EMPRESA “LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS”
QUE PRESTA SERVIÇO AO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, diversos
trabalhadores são penalizados com os atrasos dos repasses do Governo
à empresa, que por sua vez atrasa o salário desses trabalhadores que
retiram o sustento próprio e de suas famílias dessas suas atividades.

Além disso, alguns chegam a situação crítica de não conseguir
se deslocar para seu local de trabalho devido à falta de dinheiro para
pagar passagem.

Plenário Nagib Haickel, 11 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1521 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Secretário de Educação do Maranhão, Felipe
Costa Camarão, solicitando que aprecie a possibilidade de
DISPONIBILIZAR UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE
ALUNOS DA UNIDADE INTEGRADA HAYDÉE CHAVES, PARA
VISITA GUIADA À BIBLIOTECA BENEDITO LEITE, com o
objetivo de possibilitar o acesso de alunos da rede pública estadual de
ensino à leitura e a esse importante equipamento cultural público.

A Biblioteca Pública Benedito Leite é, segundo historiadores,
a segunda biblioteca mais antiga do País. Desde a sua criação, em 3 de
maio de 1831, sempre recebeu notáveis da literatura e das ciências. O
acervo do órgão do Governo do Estado, ligado à Secretaria de Estado
de Cultura e Turismo (SECTUR), guarda preciosidades, como o
manuscrito de Machado de Assis enviado a Arthur Azevedo, a maior
expressão do teatro brasileiro, assim como outros documentos, hoje
digitalizados.

A Biblioteca Pública Benedito Leite, referência em trabalhos
de promoção da leitura e em preservação de acervos, hoje, através de
um trabalho sério de democratização do acesso à Informação, tendo
como lema, a universalidade, tem procurado atingir seu objetivo maior
de transformar-se em uma biblioteca para todos.
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Assim, tal visita guiada é de vital importância para a formação

e envolvimento dos alunos com a leitura. A UI Haydee Chaves está
localizada em Avenida 4, SN, Angelim.

Plenário Nagib Haickel, 08 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1522 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil no Maranhão, o Doutor Thiago Diaz,
solicitando a análise de viabilidade da criação de Comissão de Direito
Médico na Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, tendo em
vista a crescente demanda de judicializações nessa área e a necessária
qualificação dos profissionais vinculados à instituição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1523 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de incentivo fiscal às empresas
privadas que contratarem colaboradores com idade igual ou superior a
50 (cinquenta) anos, consistente em descontos no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês sobre o valor devido ao fisco estadual a
título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
tendo como objetivo estimular a contratação de pessoas com essa faixa
etária e que enfrentam grandes dificuldades para que se mantenham no
mercado de trabalho.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre renúncia parcial
de receitas, em observância ao parágrafo único, do artigo 43 da
Constituição do Estado do Maranhão, que veda o Poder Legislativo de
criar leis das quais decorram renúncias totais ou parciais de receitas, e,
ainda, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2019

ESTABELECE INCENTIVO FISCAL ÀS
EMPRESAS PRIVADAS QUE CONTRATAREM
COLABORADORES A PARTIR DOS 50 ANOS DE
IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1º - Fica instituído incentivo fiscal às empresas privadas
que contratarem colaboradores com idade igual ou superior a 50
(cinquenta) anos, consistente em descontos no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês sobre o valor devido ao fisco estadual a
título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Paragrafo único - O incentivo previsto no caput deste artigo
será dado a cada novo emprego oferecido a profissionais com idade

igual ou superior a 50 (cinquenta) anos, regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, acrescido ao quantitativo já existente a empresa
em 31 de janeiro de cada ano fiscal respectivo.

Art. 2º - O incentivo previsto no artigo 1º desta Lei não poderá
ultrapassar o montante de 20% (vinte por cento) do total da folha de
pagamento de pessoal.

§ 1º - Os benefícios previstos nesta Lei terão validade de 12
(doze) meses, a partir do mês subsequente à contratação, conforme o
art. 1º desta Lei, ou até que o colaborador seja dispensado; o que
ocorrer primeiro.

§ 2º - Para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei, a empresa
deverá estar adimplente em relação às suas obrigações tributárias ante
os fiscos municipal, estadual e federal.

Art. 3º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de ano imediatamente posterior à sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O Anteprojeto de Lei ora apresentado ao Poder Executivo
institui incentivo às empresas privadas que contratarem colaboradores
com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos, consistente em
descontos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês sobre o
valor devido ao fisco estadual a título de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, tendo como objetivo estimular a
contratação de pessoas com essa faixa etária e que enfrentam grandes
dificuldades para que se mantenham no mercado de trabalho.

Com a aprovação da reforma da previdência que aumentou a
idade para a concessão de aposentadoria, é imperioso que se garanta às
pessoas com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos condições
para que sejam contratadas pelas empresas, que o farão não por boa
vontade, mas a partir dos incentivos que podem ser oferecidos pelo
Estado à sua atividade, pois de acordo com informações publicadas no
jornal O Imparcial6, os trabalhadores com idade entre 50 (cinquenta) e
64 (sessenta e quatro) anos foram os que mais perderam postos de
trabalho em 2018.

A sugestão legislativa é enviada como indicação em observância
ao parágrafo único do art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão,
que impede a iniciativa parlamentar de projetos de lei que decorram
renúncia parcial ou total de receitas. Embora esse artigo seja
evidentemente inconstitucional, como demonstram os julgados do
Supremo Tribunal Federal e de tribunais espalhados pelo país
relacionados abaixo, ainda se deve observância ao disposto da Lei
Maior Estadual:

A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar
na instauração do processo legislativo em tema de direito
tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação
ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao
poder de instauração do processo legislativo, deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário,
ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem
fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de
instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de
legislar sobre o orçamento do Estado.
[ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ
de 27-4-2001]
 Não ofende o art. 61, § 1º, II, b, da CF lei oriunda de
projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual
que trate sobre matéria tributária, uma vez que a
aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas
privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita
exclusiva dos Territórios federais.
[ADI 2.464, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-4-2007, P, DJ de
25-5-2007]
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O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF
e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a
exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária,
ainda que se cuide de lei que vise à minoração ou
revogação de tributo. As leis em matéria tributária
enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza
a qualquer parlamentar – deputado federal ou senador –
apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em
instituir, modificar ou revogar tributo. (...) Ainda que
acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis
que concedem benefícios fiscais tais como isenções,
remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não
podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a
que se referem o art. 165 da CF.
[ARE 743.480 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-
10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ISENÇÃO DE ISSQN – MATÉRIA TRIBUTÁRIA –
INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AÇÃO
IMPROCEDENTE. Não há exclusividade do Chefe do
Poder Executivo para a iniciativa legislativa de isenção
tributária, mesmo quando importar em redução de
receita, conforme precedentes da Corte e do STF.
[ADI 153164/2014 - MT, DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO,
Julgado em 08/10/2015, DJE 06/11/2015]
O colendo Supremo Tribunal Federal, em tema de
repercussão geral, já decidiu que a iniciativa de leis
tributárias não se insere na competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, ainda que resulte redução
de receitas em virtude de algum benefício fiscal.
[ARE nº 743.480 RG/MG) (TJMG – ADI
1.0000.15.046673-8/000, Rel. Des. Geraldo Augusto, Órgão
Especial, j. 22/03/2017, p. 07/04/2017].
Leis que estabelecem requisitos e condições para isenção de
IPTU não são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal,
pois cuidam de matéria tributária, a qual não se inclui
dentre aquelas que são de exclusiva iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, nos termos do artigo 66 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, e, por conseguinte, pelo
princípio da simetria, de exclusiva iniciativa do Prefeito
Municipal.
[TJMG – ADI 1.0000.16.029005-2/000, Rel. Des. Evandro
Lopes da Costa Teixeira, Órgão Especial, j. 22/03/2017, p.
31/03/2017].

Ante o exposto e considerando que o anteprojeto de lei é de
absoluto interesse do Poder Executivo, bem como acompanhando o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conto com o
apoio do governador do Estado para implementar essa relevante
proposição.

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

INDICAÇÃO Nº 1524 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de incentivo fiscal incidente sobre o
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, aos
contribuintes condutores que não tenham incorrido em quaisquer
infrações de trânsito durante período determinado, em progressão que

varia de cinco a quinze por cento de desconto, dentro de período
estabelecido, tendo como objetivo estimular os condutores a adotarem
práticas seguras na condução de seus veículos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre renúncia parcial
de receitas, em observância ao parágrafo único, do artigo 43 da
Constituição do Estado do Maranhão, que veda o Poder Legislativo de
criar leis das quais decorram renúncias totais ou parciais de receitas, e,
ainda, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTO
NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA AOS
CONTRIBUINTES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: Em oferecendo o desconto de que trata esta
lei, os órgãos competentes deverão informar ao contribuinte sobre o
direito ao benefício, discriminando o percentual de desconto concedido.
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Art. 4º - Para fins de aplicação automática dos descontos de

que trata esta lei, será considerada como data de infração a da inserção
do registro desta nos sistemas de informação do Estado.

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

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

JUSTIFICATIVA

O Anteprojeto de Lei ora apresentado ao Poder Executivo
institui descontos incidentes sobre o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA, aos contribuintes condutores que não
tenham incorrido em quaisquer infrações de trânsito durante período
determinado, em progressão que varia de cinco a quinze por cento de
desconto, dentro de período estabelecido, tendo como objetivo
estimular os condutores a adotarem práticas seguras na condução de
seus veículos.

Os dados são alarmantes: em 2017, o Maranhão era o segundo
Estado do Brasil com o maior número de acidentes de trânsito7 e as
estatísticas disponibilizadas pela organização Vias Seguras aponta que
esse quadro não teve mudança significativa no último e no atual ano8.
Por isso, para além das penalidades já previstas na legislação pertinente
e que são insuficientes para que os condutores se conscientizem, o
incentivo fiscal pode ser o caminho para a prudência no trânsito.

A sugestão legislativa é enviada como indicação em observância
ao parágrafo único do art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão,
que impede a iniciativa parlamentar de projetos de lei que decorram
renúncia parcial ou total de receitas. Embora esse artigo seja
evidentemente inconstitucional, como demonstram os julgados do
Supremo Tribunal Federal e de tribunais espalhados pelo país
relacionados abaixo, ainda se deve observância ao disposto da Lei
Maior Estadual:

A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar
na instauração do processo legislativo em tema de direito
tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação
ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao
poder de instauração do processo legislativo, deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário,
ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem
fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de
instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de
legislar sobre o orçamento do Estado.
[ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ
de 27-4-2001]
 Não ofende o art. 61, § 1º, II, b, da CF lei oriunda de
projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual
que trate sobre matéria tributária, uma vez que a
aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas
privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita
exclusiva dos Territórios federais.
[ADI 2.464, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-4-2007, P, DJ de
25-5-2007]
O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF
e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a
exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária,
ainda que se cuide de lei que vise à minoração ou
revogação de tributo. As leis em matéria tributária
enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza

a qualquer parlamentar – deputado federal ou senador –
apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em
instituir, modificar ou revogar tributo. (...) Ainda que
acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis
que concedem benefícios fiscais tais como isenções,
remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não
podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a
que se referem o art. 165 da CF.
[ARE 743.480 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-
10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ISENÇÃO DE ISSQN – MATÉRIA TRIBUTÁRIA –
INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AÇÃO
IMPROCEDENTE. Não há exclusividade do Chefe do
Poder Executivo para a iniciativa legislativa de isenção
tributária, mesmo quando importar em redução de
receita, conforme precedentes da Corte e do STF.
[ADI 153164/2014 - MT, DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO,
Julgado em 08/10/2015, DJE 06/11/2015]
O colendo Supremo Tribunal Federal, em tema de
repercussão geral, já decidiu que a iniciativa de leis
tributárias não se insere na competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, ainda que resulte redução
de receitas em virtude de algum benefício fiscal.
[ARE nº 743.480 RG/MG) (TJMG – ADI
1.0000.15.046673-8/000, Rel. Des. Geraldo Augusto, Órgão
Especial, j. 22/03/2017, p. 07/04/2017].
Leis que estabelecem requisitos e condições para isenção de
IPTU não são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal,
pois cuidam de matéria tributária, a qual não se inclui
dentre aquelas que são de exclusiva iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, nos termos do artigo 66 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, e, por conseguinte, pelo
princípio da simetria, de exclusiva iniciativa do Prefeito
Municipal.
[TJMG – ADI 1.0000.16.029005-2/000, Rel. Des. Evandro
Lopes da Costa Teixeira, Órgão Especial, j. 22/03/2017, p.
31/03/2017].

Ante o exposto e considerando que o anteprojeto de lei é de
absoluto interesse do Poder Executivo, bem como acompanhando o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conto com o
apoio do governador do Estado para implementar essa relevante
proposição.

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

INDICAÇÃO Nº 1525 / 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 Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda bem
como ao Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de São
Luís, Osmar Filho, com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a alteração da lei municipal que dispõe
no âmbito do município de São Luís sobre a regulamentação da
atividade econômica privada de transporte individual remunerada
de passageiros e dá outras providências, objetivando garantir o
livre exercício da atividade laboral por parte dos motoristas vinculados
a aplicativos de celular.

Como o anteprojeto de lei dispõe sobre matéria de interesse
municipal, em observância ao entendimento da jurisprudência sobre a
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo Estadual
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que invadam a competência legislativa dos municípios, bem como ao
artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o meio propositivo que
melhor se encaixa em questão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 07 de novembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº                   / 2019

Altera dispositivo da Lei 6481/2019 que dispõe no
âmbito do Município de São Luís sobre a
regulamentação da atividade econômica privada
de transporte individual remunerada de
passageiros, e dá outras providências.

Art. 1º Fica alterado o art. 2° da Lei N° 6481/2019, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O profissional que exerce a atividade de transporte
privado individual de passageiros deve utilizar veículo
próprio ou de terceiros, cuja capacidade será de, no máximo,
6 (seis) passageiros, emplacados em todo território nacional.”

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

ADRIANO
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de alteração da Lei Municipal que versa
sobre a regulamentação da atividade econômica privada de transporte
individual remunerada de passageiros mostra-se extremamente
necessária para o bom andamento e desempenho laboral de mais de 20
(vinte) mil mães e pais de família que atualmente encontram-se
desamparados pela restrição legal imposta aos mesmo, tendo que em
vista que só poderão atuar como motoristas de aplicativo celular,
conduzindo veículos emplacados em São Luís.

Tal requisito para a prestação do serviço, que se encontra
atualmente no art. 2° da Lei 6481/2019 bem como no decreto municipal
n° 53.404 de 2019, inviabiliza o trabalho de grande parte dos motoristas,
que fazem o uso de carros alugados em locadoras, e estas por sua vez,
por questões regionais e mesmo tributárias, adquirem sua frota em
outros estados e destinam para clientes por todo o Brasil. O motorista
particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade
fundamental insculpida no art. 5º, XIII9. A liberdade de iniciativa
garantida pelos artigos 1º, IV2, e 1703 da Constituição brasileira
consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio
como fundamento da República, ou seja, esses artigos garantem que o
exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares
deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, pois
mesmo na tarefa de ordenação das cidades, o regulador precisa optar
pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades
fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170;
art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar
o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio
prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor,
o que justamente ocorre se o texto da lei que limita para a circulação de
veículos emplacados em São Luís, prosperar.

Além de atentar contra pilares da nossa constituição, o texto
da lei como se apresenta vai de encontro a princípios que são a base da
República Federativa do Brasil, como o princípio da proporcionalidade.
Ele é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a
discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda que a
Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos inúteis,
desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. Atenta também

contra o princípio da igualdade, por meio do qual são vedadas as
diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores
da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do
legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular.

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

INDICAÇÃO Nº 1526 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SEDES), SENHOR MÁRCIO
HONAISER, no sentido de SOLICITAR A INCLUSÃO DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA NO PROGRAMA “MAIS
RENDA” DO GOVERNO DO ESTADO. Nossa propositura tem
como principal objetivo ampliar a renda e melhorar a qualidade de
vida, capacitando e incluindo trabalhadores informais de alimentos e
de beleza da cidade de Pinheiro. Instituído pelo Governo do Estado, o
programa “Mais Renda” visa oportunizar a inclusão produtiva de
famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da inserção e
organização dos empreendimentos existentes na informalidade,
buscando ampliar a renda dos trabalhadores. Os beneficiários do
programa recebem kit de negócio composto por fardamento oficial,
utensílios e equipamentos, como carrinhos adequados à venda de
alimentos ou no manuseio da área da beleza. Com essa iniciativa os
trabalhadores terão oportunidades de produzir, gerar renda e melhorar
a qualidade de vida de suas famílias.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís , 07 Novembro de 2019. -
DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1527 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SENHOR SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E PESCA, Senhor JÚLIO CÉSAR MENDONÇA,
solicitando A DESTINAÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO PARA O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA. Considerando que com a entrega
destes equipamentos, famílias de agricultores e agricultoras familiares
terão condições de melhorar a produtividade, modernizar as técnicas
de plantio e aumentar a produção da agricultura familiar. Tal solicitação
se fundamenta na promoção do desenvolvimento da agricultura na
baixada maranhense, visando incentivar a produção agrícola familiar,
proporcionando aumento da produção e produtividade e, por
consequência, aumento da renda e do padrão de vida da família do
produtor rural, levando assim maior desenvolvimento para a região.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís , 07 Novembro de 2019. -
DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer uso? Deputado
Zito Rolim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, imprensa,
servidores da Casa. Senhor Presidente, este final de semana, mais
precisamente sexta-feira, tivemos a honra de receber, em nossa cidade
Codó, o Senhor Governador do Estado Flávio Dino, o Presidente da
Assembleia Othelino, o Deputado Estadual Ricardo Rios, o Secretário
de Indústria e Comércio, o Senador Weverton, para um momento muito
importante para aquela cidade e para o Maranhão. Foi a inauguração
de uma indústria que fabrica embalagens, todos os tipos de embalagens
do grupo S.OLIVEIRA. Naquela oportunidade, sentia-se a satisfação
do Governador, do Presidente da Assembleia, do Senador Weverton,
de todos que participaram daquele momento de glória, eu diria assim,
para o município de Codó, por ver aquele grupo crescendo a cada dia,
gerando emprego e melhorando a economia do nosso estado. Lá teve
um grande número de pessoas participando, onde percebia-se
perfeitamente a satisfação daquelas pessoas, porque viam ali a
oportunidade de trabalho, a geração de emprego, consequentemente, a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos codoenses. E ali o
Governador Flávio Dino apertou a sua agenda, fez questão de se fazer
presente, porque é um Governador preocupado com o nosso estado,
que tem incentivado os investidores, os industriais, a cada dia, gerar
mais emprego. Portanto foi um momento de muita alegria para todos
nós, não só de Codó, não só do Maranhão, mas de todo o país, porque
é uma fábrica localizada no interior do nosso estado, mas que fornece
seus produtos para todo o Brasil. Então é um motivo de orgulho para
todos nós. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há quórum para a deliberação. Deputado
Roberto Costa, peço que Vossa Excelência compareça à Mesa para
podermos votar os Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento
n.º 625/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo. Deputado ausente,
mas se trata de concessão de título de cidadão, então iremos analisar
(lê). Requerimento n.º 635/2019, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio. Deputado Carlinhos está ausente, mas se trata de justificativa
de falta (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Requerimento n.º 636/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Como vota a Deputada
Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Requerimento n.º 637/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada
Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos. Tempo dos
Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se
não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente, que Vossa Excelência
possa me conceder o tempo do Grande Expediente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington do Curso, por 30
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial, boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
iniciamos o nosso pronunciamento, na tarde de hoje, tendo assinado,
logo antes, uma Nota de Pesar pelo falecimento do soldado Santos, lá
do Sétimo Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Pindaré, de Santa
Inês. O que chama nossa atenção é que há a possibilidade de ele ter
cometido suicídio. Já é o segundo caso de suicídio de policiais militares,
em menos de trinta dias, no Sétimo Batalhão, na regional de Pindaré e
Santa Inês. Nós apresentamos nesta Casa Projeto de Lei nº 544, 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 auxílio e enfrentamento da
manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio e dá outras
providências. Nós apresentamos na semana passada um requerimento,
um requerimento que foi negado pela base do Governador Flávio Dino.
Nós solicitávamos o quantitativo de policiais militares e policiais civis
no Estado do Maranhão que estão em atendimento psicológico, que
estão em acompanhamento. Porque é grave. Hoje no Brasil, morre-se
muito mais policiais civis e militares recorrendo ao suicídio do que no
combate com a criminalidade e o Estado Maranhão está aumentando
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esses índices. Nós temos 2 policiais militares que cometeram o suicídio,
em menos de 30 dias: uma policial militar e agora um soldado, também
policial militar, na cidade de Santa Inês. São oriundos do 7º Batalhão da
Polícia Militar em Santa Inês e em Pindaré. Senhoras e Senhores, a
nossa preocupação com Polícia Militar do Estado do Maranhão, com
os nossos homens e mulheres do Estado do Maranhão. São homens e
mulheres que estão no dia a dia em uma situação de risco, em uma
situação de stress, todos os dias, no combate à criminalidade e nós
temos que ter essa preocupação com nossos homens e mulheres da
Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então a nossa Nota de
Pesar hoje, os nossos pêsames aos familiares, bem como a todos os
militares do 7º Batalhão. Nós ficamos consternados com o que aconteceu
e, lamentavelmente, a possibilidade de mais um suicídio. E a nossa luta
no combate à depressão, a nossa luta combate ao suicídio não se resume
ao mês de setembro, ao mês midiático do mês de setembro, ao mês de
divulgação do mês de setembro. O mês de setembro é um mês para se
divulgar, para se conscientizar, para se difundir ações, divulgar ações,
mas também de cobrar políticas públicas e é isso que estamos fazendo
aqui hoje cobrando políticas públicas ao Governo do Estado do
Maranhão, principalmente aos nossos policiais civis e militares.
Homens e mulheres que saem de casa vivos e não sabem se voltam
vivos para casa. Ao se despedirem do pai, da mãe, da esposa dos filhos
não sabem se voltam vivos para casa. Eles saem de casa para nos
defender, para defender a sociedade, para defender a população e
passam por problemas psicológicos que muitas vezes o governo não
sabe, o comando da Polícia Militar não sabe. E aqueles que já tempos
o diagnóstico, já temos uma atenção inicial, para que possa ser provida
toda a atenção de saúde, de atendimento psicológico aos policiais
militares do Estado do Maranhão. É lamentável que um policial militar
tenha recorrido ao suicídio, que um policial militar tenha recorrido ao
suicídio, que um policial militar pegue a própria arma que ele utiliza no
dia a dia do combate ao crime organizado, ele aponte para a própria
cabeça e ele retire a própria vida. Senhoras e Senhores, é algo muito
profundo e que precisa ser trabalhado pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, pelo Comando da Polícia Militar, da Secretaria
de Segurança Pública, e pelo Governo do Estado do Maranhão. A
nossa luta continuará em defesa da Polícia Militar, e a nossa luta no
combate ao suicídio e no combate à depressão. Lamentavelmente,
perdemos um guerreiro barra 14, um soldado da Polícia Militar que
perdeu a vida para depressão e para o suicídio. E apresentamos mais
um projeto, mas o que nos causa é a forma como a base do Governo,
principalmente o seu líder Rafael Leitoa, trata de forma politiqueira,
irresponsável e não faz nada para ajudar. Solicitamos aqui nesta Casa,
o quantitativo. Na quinta-feira, a base do Governo negou nosso
requerimento, solicitando a quantidade de policiais militares que estão
em tratamento no combate à depressão e no combate ao suicídio, e
quando chega no final de semana um soldado da Polícia Militar se
suicida. Deputado Rafael Leitoa não está presente. Eu voltarei a tocar
neste assunto amanhã, novamente, porque negou um requerimento do
Deputado Wellington, o requerimento de atenção à Polícia Militar, do
combate à depressão, do combate ao suicídio. Quer dizer por que os
requerimentos são do Deputado Wellington não são aprovados? É
muita politicagem. É muita politiqueira. É muita falta de respeito.
Deputado César, nós apresentamos um requerimento, apresentamos
um projeto de lei, um projeto de combate à depressão, de combate ao
suicídio. Deputado César, o projeto diz, Deputado Edivaldo Holanda,
crio o programa de prevenção de violência autoprovocada, autoinfligida,
com a finalidade de atender o policial militar e o policial civil no Estado
do Maranhão. Hoje, Deputado César Pires, o número maior, Deputado
César, hoje, nós estamos perdendo muito mais policiais militares e
policiais civis para a depressão e para o suicídio, do que no combate ao
crime organizado, e é uma vergonha! Trago o requerimento para esta
Casa, o líder do Governo, sem argumento nenhum, não teve argumento
nenhum. Simplesmente, porque pode constranger o Governo do Estado.
O pior Governo do Maranhão. Ou melhor, o pior Governo do Brasil,
porque do Maranhão, todos nós já sabemos que é o pior de toda a

história, constranger o pior Governo do Brasil. Com a palavra, o
Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) –
Desde já, eu já agradeço o espaço, Deputado Wellington, mas só para
relembrar o Deputado que o Maranhão, ele já tem sim projetos de lei,
no que se diz respeito ao combate à depressão e também de auxílio
psicológico à depressão, inclusive com o voto de V. Exa., aqui na Casa.
O Governador Flávio Dino sancionou e, Deputado Wellington, nós
somos o único Estado do Brasil, que tem o Dia do Combate à Depressão
e também de auxílio psicológico à depressão, inclusive com o voto de
V. Ex.ª aqui na Casa. O Governador Flávio Dino sancionou e, Deputado
Wellington, nós somos o único estado do Brasil, que tem o Dia do
Combate à depressão e também de auxílio a pessoas com depressão. É
claro que não se planta do dia para noite. Ainda foi em julho que o
Governador Flávio Dino sancionou esse projeto, esse meu projeto, na
verdade. Então está tendo tempo, vai ser implantado, inclusive, o Nina
Rodrigues, que é referência em doenças mentais aqui no nosso estado.
E convido V. Ex.ª para conhecer mais o projeto para quando for à
tribuna. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Fábio, muito obrigado pelo aparte. E só corroborando com
V. Ex.ª, eu conheço o projeto. Desde 2017, nós estamos nessa luta de
combate à depressão, no combate ao suicídio. Da mesma forma que foi
aprovado o seu projeto de lei, que é o Dia do Combate à Depressão,
nós temos também a Semana de Combate ao Suicídio, Combate ao
Suicídio no dia 09 de setembro, e é por isso que eu deixei bem claro.
Não adianta simplesmente o mês de setembro servir de mídia para a
depressão, para o suicídio, para as ações e não ter continuidade. Então
V.Exa. externou para todos nós a sua luta, inclusive transformando em
ações reais, mas nós precisamos ter efetivadas essas ações para que
nós possamos na prática levar o auxílio à população. E foi isso que nós
fizemos. Além dos projetos que nós já levantamos e aprovamos nesta
Casa e já apresentamos, nós apresentamos um projeto específico para
a caserna, para o público militar. Hoje, Deputado Fábio Macedo, morre
muito mais policiais militares e policiais civis com depressão e suicídio
do que no combate ao crime organizado. E nós, ao solicitarmos o
requerimento e solicitando essas informações, é para que nós possamos
trabalhar com dados, com números. E é por isso que nós apresentamos
mais um projeto de lei e no auxílio à Polícia Militar e no auxílio à
Polícia Civil. E é por isso que nós estamos nessa luta em defesa dos
policiais militares, em defesa dos polícias civis do Estado do Maranhão.
E é inadmissível que, em menos de 30 dias, dois policiais militares
tenham recorrido ao suicídio, dois policiais militares tenham recorrido
ao suicídio. E, aproveitando; o Deputado Rafael Leitoa já chegou.
Deputado Rafael Leitoa eu estava mais uma vez lamentando que V.
Exa. solicitou à base do Governo que rejeitasse, Deputado Rafael Leitoa,
um Requerimento de nossa autoria solicitando informações, dados dos
policiais civis e militares que sofrem com depressão e estão fazendo
tratamento. Não causa nenhum tipo de estranheza, não causa nenhum
tipo de constrangimento, não é nenhum tipo de politicagem, ou de
politiqueira. Agora, pelo contrário do que V. Exa. Fez, barrando o
requerimento; e quando chega no final de semana, mais um policial
militar no Estado do Maranhão recorre ao suicídio. Com a palavra, o
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Deputado Wellington, V. Exa. tem que entender que o Deputado Rafael
Leitoa não tem nada contra a sua pessoa; pelo contrário, admiro o seu
trabalho acho V. Exa. um deputado trabalhador. Agora, no que diz
respeito aos requerimentos, V. Exa. também tem que aprender um
pouco sobre democracia e sobre maioria. A maioria decidiu rejeitar o
seu requerimento. Pelo nosso entender, este requerimento de V. Exa.
não contribui em nada para a política de prevenção e combate ao
suicídio. Pelo contrário, expõe uma situação de policial militar, que
talvez o suicídio não tenha nada a ver relacionado com a profissão. V.
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Exa., inclusive, votou dois projetos aqui de combate à depressão. Tem
um projeto agora do Governo do Estado tramitando, importante,
inclusive, que já debati com V. Exa., que prevê realizar audiência pública
para que a gente possa dar a nossa contribuição ao projeto, melhorando.
Agora V. Exa. tem que entender que a maioria sempre vai prevalecer
sobre a minoria; e a maioria decidiu rejeitar o seu requerimento. Não é
uma questão pessoal do Deputado Rafael Leitoa. Nós fizemos um
entendimento e achamos que o requerimento de V.Ex.ª não ajuda a
política de combate à depressão, a não ser expor uma situação da
Polícia Militar que, na verdade, nem seria o caso da Polícia Militar,
pois V.Ex.ª está colocando dois policiais militares que recorreram ao
suicídio, mas ninguém sabe, de fato, o que ocasionou o suicídio, se tem
de fato alguma coisa a ver com a Polícia Militar. A informação de
quantos policiais militares estão fazendo tratamento psicológico vai
ajudar em que quanto à eficiência da política de combate ao suicídio?
Creio que um projeto de lei que o Executivo enviou para esta Casa, que
V.Ex.ª luta desde o primeiro mandato com relação a essa política,
contribua mais uma audiência pública para que a gente possa debater o
assunto e criar mecanismos de proteção, como é um artigo que traz a
política estadual, trazida pelo Governador, que é objeto de uma lei sua,
de uma autoria que está tramitando aqui na Casa, que podemos apensar
e melhorar o texto. Creio que, dessa forma, a gente contribua mais.
Agora V.Ex.ª tem que aprender um pouco mais sobre maioria, minoria
e democracia, que está faltando.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, três observações muito importantes: a primeira
delas é o não reconhecimento do Governo do Estado de que esse
projeto de lei, que está vindo para esta Casa, é de autoria inicial do
Deputado Wellington, ouvindo a comunidade, ouvindo a sociedade,
realizando audiências públicas. Apresentamos, nesta Casa, o Plano
Estadual de Combate à Depressão e ao Suicídio, e o projeto de lei,
como não tinha vício de iniciativa, nós apresentamos o mesmo projeto
como anteprojeto de lei ao Governo do Estado do Maranhão.
Encaminhamos também ao Judiciário, ao Ministério Público. Esse
projeto foi amplamente discutido. Agora, o Governo do Estado manda
para esta Casa, e V.Ex.ª tem conhecimento de que a iniciativa é de
autoria do Deputado Wellington do Curso, não há nenhum tipo de
reconhecimento nesse sentido, mas eu não estou aqui em busca de
reconhecimento, não, tanto é que prova disso, ao solicitar informações,
nós buscamos a transparência. Agora Vossa Excelência alega que o
Deputado Wellington não tem o conhecimento ou não saiba sobre a
democracia, tanto sei sobre democracia que é perfeitamente salutar o
embate das ideias, agora nenhuma das vezes tem o embate da ideia, é
simplesmente a vontade do rei, é a vontade do Governador que impera
sobre o líder do Governo, sobre a base do Governo negando o
requerimento. E aí me traz à memória, Deputado Rafael Leitoa, que a
democracia é distorcida, e o que é democracia distorcida? Eu sei que o
Plenário desta Casa é soberano, eu sei que a votação, nesta Casa, do
Plenário deve ser acatada, eu acato, o que eu faço são observações
inerentes a Vossa Excelência como líder do Governo sobre o fato de
que nenhuma vez há debate, não tem o confronto das ideias, é só o
querer do rei. Nós não estamos no Absolutismo, nós estamos no ano
de 2019. O Estado Democrático de Direito, e eu respeito perfeitamente
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Poder Legislativo
do qual eu tenho orgulho de fazer parte. Agora eu quero trazer à memória,
Deputado Rafael Leitoa, senhores pares, Deputado César Pires,
Deputado Edivaldo Holanda, uma das maiores decepções que eu tenho
no Parlamento Estadual que é protagonizada pelo líder do Governo,
Deputado Rafael Leitoa. Eu acompanho o Parlamento Estadual,
acompanho o Parlamento Municipal, acompanho o Parlamento Federal,
e nós temos as comissões temáticas, a CCJ, a Comissão de
Administração, as comissões temáticas. Nós apresentamos um projeto
de lei nesta Casa, o projeto de lei tramitou nesta Casa, tramitou na
CCJ, recebeu o parecer favorável de constitucionalidade. Foi para a
Comissão de Administração, recebeu o parecer favorável, o projeto foi
arquivado por ser o projeto da legislatura passada. Nós desarquivamos

o projeto, trouxemos o projeto para a tribuna desta Casa, para o Plenário
desta Casa, e o que o Deputado Rafael Leitoa faz? Pela primeira vez na
história da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Deputado
Rafael Leitoa recebe uma ligação do Governo do Estado para que o
Deputado Rafael Leitoa solicite à base que vote contra o projeto do
Deputado Wellington do Curso. E olhem só o absurdo, projeto aprovado
de forma unânime na CCJ e na Comissão de Administração e vem para
a Tribuna desta Casa, vem para o Plenário desta Casa à vontade do rei,
à vontade do Governador por uma ligação para o líder do Governo para
que o projeto seja negado. É uma vergonha! É uma vergonha para o
Parlamento, é uma vergonha para esta Casa. Nós sabemos que o
Plenário... Senhor Presidente, só chamar a atenção que tem um
parlamentar na Tribuna, por gentileza. Apresenta-se um projeto de lei,
Deputado Zito Rolim. Deputado Yglésio, apresenta-se um projeto de
lei. Já tivemos lutas homéricas aqui com projetos inconstitucionais. O
projeto vai para a CCJ é constitucional. O projeto que vai a Comissão
de Mérito, Comissão de Administração e vem pelo mérito é
constitucional, Deputado Zé Inácio1 E aí quando vem para o Plenário
desta Casa o líder do Governo recebe uma ligação do rei, recebe uma
ligação do Governador e o projeto nunca nesta Casa, nunca nesta Casa
um projeto de lei constitucional, um projeto de lei que tramitou em
todas as comissões de forma unânime. Quer dizer que o projeto além
de tramitar sobre a constitucionalidade, sobre a iniciativa ainda tem
que tramitar pelo puxa-saquismo? Tem que ser puxa-saco do
Governador! Tem que ser puxa-saco do Governador para ter projeto
aprovado. Isso é muita palhaçada! Isso é esculhambação com o
Parlamento estadual, é um desrespeito ao Parlamento estadual. Mas se
o Governador Flávio Dino acha que com isso vai calar o Deputado
Wellington, pelo contrário, me dá é muito mais força para continuar
lutando contra o descaso da sua administração, a incompetência da sua
administração. Uma administração que aumentou o número de pobres
do Estado do Maranhão. A extrema pobreza aumentou no Estado do
Maranhão com o Governador Flávio Dino, aumentou a quantidade de
desempregados, mas ele acha que pode tudo, ele acha que manda em
tudo. A Assembleia Legislativa não é puxadinho do Palácio do Governo,
não é puxadinho do Palácio dos Leões. Ele trate de respeitar o Poder
Legislativo, trate de respeitar os nossos mandatos! Se não respeita a
todos, se ele tem poder e força em alguns mandatos, ele tem que
respeitar o mandato do Deputado Wellington. Tem que respeitar,
mandato conquistado com voto consciente, com voto limpo, com voto
honesto, com o voto das ruas. E a luta vai continuar firme em defesa da
população do nosso estado. E aproveito o segundo assunto, Senhor
Presidente, para solicitar ao Governador Flávio Dino que pague os
terceirizados, prestadores de serviço da LSL. estão com três meses de
salário atrasados novamente. Nós denunciamos aqui no começo do
ano, salário atrasado do teleatendimento do CIOPS, do 190, serviço
prestado de excelente qualidade para a sociedade, mas estão com o
salário atrasado. Prestadores de serviço também na Secretaria de
Educação do Estado com três a quatro meses atrasados. Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, os prestadores de serviço estão
indo trabalhar, aqueles que não estão indo trabalhar é porque não têm
nenhum Vale Transporte, não tem nem como chegar ao trabalho e
muitas denúncias, nesse final de semana, Deputado Wellington interceda
por nós, Deputado Wellington, fale alguma coisa, Deputado Wellington,
o nosso salário está atrasado há mais de três meses e esse salário só foi
atualizado no primeiro semestre porque V. Exa. denunciou.
Apresentamos hoje um requerimento solicitando ao Governador Flávio
Dino as informações pelas quais o salário está atrasado, os motivos
pelos quais o salário está atrasado. E ainda mais, que seja pago, em
caráter de urgência, o salário de merendeiras, de vigilantes, o salário de
pessoas simples que prestam serviço de extrema relevância para o
Estado do Maranhão e o Governador Flávio Dino está com o salário
atrasado dos prestadores de serviços da LSL. Então, Governador Flávio
Dino, por gentileza, que possa quitar, honrar e pagar o salário dos
prestadores de serviços da LSL, na Secretaria de Educação do Estado,
do Governo do Estado do Maranhão. Já que eu estou fazendo cobrança,
Governador Flávio Dino, trate de pagar também o aluguel das viaturas
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da Polícia Militar, trate de pagar o aluguel das viaturas da Polícia
Militar e da Polícia Civil. Já estamos, o estado do Maranhão já está
com cinco meses de atraso, cinco meses de atraso das viaturas da
Polícia Militar e da Polícia Civil. As três empresas, as três empresas,
a Locavel, a ZETA, as três empresas poderão a qualquer instante
suspender o serviço, poderão a qualquer instante recolher as viaturas
da Polícia Militar, por quê? Falta, de atraso, será um colapso na
Secretaria de Segurança Pública, um colapso na segurança pública do
estado do Maranhão. As empresas que locaram para o governo do
Estado, viaturas para a Polícia Militar e Polícia Civil estão com cinco
meses de salários atrasados e a qualquer instante poderão recolher,
rebocar, retirar das ruas as viaturas da Polícia Militar que estão com o
pagamento atrasado. Então, mais uma vez, solicitamos do governo do
Estado, por meio de Indicação, para que ele possa efetuar o pagamento,
em caráter de urgência, e também apresentamos um Requerimento
solicitando ao governo do Estado os motivos pelos quais está atrasada
a locação, o pagamento da locação das viaturas. Estamos solicitando
também a cópia dos contratos e a cópia das notas de pagamentos, de
janeiro até outubro, porque depois o líder do Governo, a base do
Governo vem dizer que não está atrasado o pagamento da locação das
viaturas. Então já solicitamos o requerimento, solicitamos informações
do Governo do Estado do Maranhão. Por último, senhoras e senhores,
o Governador Flávio Dino, assim que assumiu, aumentou a taxa de
vistoria de veículos. A taxa de vistoria de veículos era de R$ 11,80.
Assim que o Governador Flávio Dino assumiu, aumentou a taxa de
vistoria de veículos para R$ 30,00. Triplicou, triplicou. O governo Tio
Patinhas, que só pensa em dinheiro, é doido pelas emendas
parlamentares dos deputados federais e dos senadores, que é o mesmo
caloteiro que não paga as emendas dos deputados estaduais, mas é
doido, é doido pelas emendas do Governo Federal. É doido pelas
emendas dos deputados federais, mas não paga as emendas dos
deputados estaduais. Ele é bom para cobrar, é para exigir a emenda da
bancada federal, dos deputados federais, mas não paga as emendas dos
deputados estaduais. É o mesmo Governador que já aumentou os
impostos três vezes. Esse Governador aumentou a taxa do Detran de
R$11,80 para R$ 30,00. Senhoras e senhores, pasmem. Agora se
escondendo numa tal de taxa eletrônica, numa tal de vistoria Eletrônica,
o Governador Flávio Dino vai aumentar a taxa para R$ 115,00. Senhoras
e senhores, isso é um absurdo. Ele já aumentou em três vezes mais,
triplicou a taxa de R$ 11,80 para R$ 30,00 e agora vai aumentar
novamente para fazer vistoria eletrônica para R$ 115,00, três vezes
mais novamente. Vai triplicar novamente a taxa de vistoria do
RENAVAM no Detran. Senhoras e senhores, isso é um absurdo. Isso
é uma afronta. O Governador Flávio Dino tem uma das piores gestões
do Governo do Estado do Maranhão de todos os tempos, mas ele
consegue fazer alguma coisa, porque ele aumentou os impostos três
vezes. E, hoje, eu estou trazendo aqui essa denúncia. Ele está
aumentando a taxa mais uma vez. Já aumentou a taxa de vistoria do
RENAVAM do Detran de R$11,80 para R$ 30,00, e agora a taxa,
passando a ser eletrônica, será de R$ 115,00. O que que mudou? O que
vai mudar? Se está modernizando, se está utilizando de meios
eletrônicos, era viável diminuir, sair de R$ 30,00, que ele já aumentou,
e voltar para R$ 11,80. Quando o Governador Flávio Dino assumiu o
Governo do Estado, ele tinha uma taxa de vistoria do RENAVAM no
Detran de R$11,80. Ele triplicou essa taxa e essa taxa passou a ser de
R$ 30,00. E agora que ele não tem mais a cara de pau de aumentar os
impostos, porque eu não acredito, sinceramente, sinceramente, eu não
acredito que o Governador Flávio Dino tem a cara de pau de aumentar
os impostos novamente. Como ele não tem essa cara de pau de aumentar
os impostos pela quarta vez, o que que ele vai fazer? Vai tentar tirar de
todo o jeito e vai tentar tirando na taxa do Detran, sabe por quê? São
500 mil veículos emplacados por ano. 500 mil veículos que ele cobra
uma taxa, que já é alta, que é simples, que era de R$ 11,80, ele pulou
para R$ 30,00; e agora ele vai aumentar para R$115,00. Vai tirar o
couro do trabalhador maranhense. É isso que o Governador Flávio
Dino faz! Quando ele aumentou impostos três vezes, quando ele tomou,
quando ele apreendeu 60 mil veículos e leiloou 15 mil carros e motos

do trabalhador maranhense, agora ele aumenta a taxa do Detran de
R$11,80 para R$ 30,00 e agora para R$115,00. Ele está tirando o
couro do trabalhador maranhense! É isso que o Governador Flávio
Dino faz. Ele tira o couro do trabalhador maranhense para se aparecer
em cadeia nacional. Só que agora o Lula está livre e agora, com Lula
livre, acho que o discurso do Governador ser presidente foi por água
baixo. Aí ele vai realinhar a base. Quem estava pensando em ser Senador
vai ter que se realinhar, vai ter a briga pelo Governo do Estado, porque
ele vai brigar pela vaga de Senador. Ou vocês acham, Lula nem citou o
nome do Flávio Dino. É tão vergonhoso para ele que Lula não citou o
nome de Flávio Dino. Não citou nem o nome. Mas sabe por quê? Eu
vou explicar: porque o Governador Flávio Dino é leva e traz. Ele foi à
prisão falar com Lula com dinheiro público, gastando dinheiro público
com viagens, por isso que Deputado da base do Governo não quis
apressar o projeto de lei, porque o projeto de lei solicitava o relatório
dos gastos de viagens oficiais do Governador. Ele sai daqui para visitar
o Lula, aí ele conversa com Lula e depois com Sarney, leva e traz de
Lula para Sarney. Ninguém sabe o que ele conversou, mas ele falava
tanto mal de Sarney e agora foi tomar bênçãos a Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, por gentileza, conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Mas o Lula não citou o nome de
Flávio Dino. Talvez, depois desse pronunciamento do Deputado
Wellington, o Lula fale o nome de Flávio Dino, mas por que ele vai falar
de Flávio Dino? Ele não falou ainda porque sabe que é o maior traidor
da história do Maranhão. Flávio Dino traiu Zé Reinaldo, Flávio Dino
traiu Roberto Rocha, Flávio Dino traiu Waldir Maranhão. Flávio Dino
e Márcio Jerry viajaram para Brasília e disseram: “Waldir Maranhão,
está aqui o impeachment. Waldir Maranhão segura o impeachment,
arrocha, que nós estamos contigo”. Meu amigo, foi aquela confusão
toda que o Brasil conhece. Flávio Dino foi lá e convenceu Waldir
Maranhão, que segurou o impeachment e essa confusão toda. O
Governador Flávio Dino é o maior traidor da história do Maranhão,
traiu o seu criador, traiu Zé Reinaldo, traiu Roberto Rocha, traiu Waldir
Maranhão, traiu a todos, traiu muitos Deputados da legislatura passada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Traiu muitos Deputados da legislatura
passada. Muitos Deputados e Deputadas da legislatura passada não
voltaram por causa da traição do Governador Flávio Dino. Somente
isso. Governador Flávio Dino, maior traidor da história do Maranhão,
Governador que aumentou a pobreza, a extrema pobreza e a miséria no
Estado do Maranhão, e é contra isso que temos lutado, temos lutado
contra o governador da mentira, governador da enganação, governador
que tem mentido para o povo do Estado do Maranhão. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria que V. Ex.ª registrasse, nesta
tarde, uma mensagem nossa de condolências à família do senhor Carlos
Neto, ex-prefeito de Grajaú e secretário muitas vezes, vice-prefeito
várias vezes, foi prefeito também daquela cidade, um cidadão que
deixa uma lacuna muito grande na sociedade de Grajaú e do Maranhão.
Gostaria de registrar em nome desta Casa.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Feito o registro, Deputado Arnaldo, agradeço
e peço à Taquigrafia que deixe registrado.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (Questão
de Ordem) – Gostaria de pedir um Minuto de Silêncio para o PM
Santos, além de ser meu amigo também, para deixarmos uma Mensagem
de Pêsames aos familiares.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GALBERT CUTRIM – Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) - Eu gostaria também que neste momento de condolência da
Casa, um Minuto de Silêncio em respeito ao falecimento desses dois
cidadãos e pudéssemos nos solidarizar ao Deputado, também...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em respeito às famílias e ao povo do
Maranhão, vamos fazer um Minuto de Silêncio pelo PM Santos e do
ex-prefeito Carlos. Pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado
Glalbert, a Deputada Daniella vai querer fazer uso do Tempo dos
Partidos, por cinco minutos, e eu vou querer por quinze minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu também estou
inscrito, Deputado Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Eu já tinha colocado aqui Deputado Yglésio,
o Deputado Rafael ia pela liderança, mas eu chamo primeiro a Deputada
Daniella Tema, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado Zé
Inácio quer quantos minutos?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Inscrito logo em
seguida por 10. E Vossa Excelência pode usar os 15.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Vossa Excelência vai querer usar depois,
Deputado Yglésio? Por quanto tempo?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - O tempo
remanescente, eu acredito que 15 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Vou botar aqui, após a Deputada Daniella e
Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª com a palavra. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Presidente Glalbert aqui conduzindo os trabalhos, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, venho aqui neste Pequeno Expediente apenas para
relatar um pouco do que foi a agenda do Governo do Estado, do
Governador Flávio Dino, do Vice-Governador Carlos Brandão pelo

interior do Estado durante sexta e sábado, que foram dois dias de
muitas inaugurações. Tantas inaugurações que tiveram que se dividir,
Flávio Dino foi para uma região do Estado, o Vice-Governador Carlos
Brandão foi para outra e tive a oportunidade de participar de dois
momentos, um na sexta e um no sábado. Na sexta, Presidente, foi a
inauguração de um Sistema de Abastecimento de Água no município de
Coroatá, na zona urbana pela nossa Caema. Problema este que afetava
mais de mil famílias no Residencial Eco Marajá, que há algum tempo
estava padecendo com relação à água, e a Caema concluiu em tempo
recorde esse poço, onde pôde ali compartilhar aquilo que é mais sagrado,
que é a água. E, de pronto, após a inauguração desse sistema de
abastecimento d’água, a Caema iniciou a perfuração de um outro poço
para que pudesse ampliar ainda mais o sistema de abastecimento de
água no município de Coroatá, e isso, Senhor Presidente, faz alusão ao
meu pronunciamento, na semana passada, onde avançamos no que diz
respeito ao abastecimento de água em todo o Estado do Maranhão,
saindo de 65% para 70% de domicílios atendidos com abastecimento
de água, ou seja, cumprindo ali uma função essencial a Caema para que
a gente possa melhorar cada vez mais os índices do Estado do Maranhão.
Uma agenda positiva, uma agenda importante, e aqui eu quero destacar
a parceria com o município de Coroatá, por meio do Prefeito Luís da
Amovelar Filho e do Vice-Prefeito Domingos Alberto. E no sábado,
Senhor Presidente, nós participamos da inauguração do Restaurante
Popular do município de São Francisco do Maranhão, acompanhando
ali o Vice-Governador Carlos Brandão, que já vinha de uma outra
inauguração, em São João do Sóter, de também mais um Restaurante
Popular. Deputado Neto Evangelista, que conduziu esse processo de
ampliação dos Restaurantes Populares, na primeira gestão do
Governador Flávio Dino, ampliando a segurança alimentar, em todo o
Estado, somente no município de São Francisco do Maranhão, serão
duzentas refeições por dia, melhorando ali o desenvolvimento humano
daquele município, onde pessoas que vêm da zona rural às vezes para
tirar um benefício, os estudantes que também moram na zona rural,
onde uma refeição que custa R$ 12,00 e R$ 13,00 para o Estado, o
cidadão paga R$ 2,00 e tem ali a segurança alimentar garantida. Mas
não é simplesmente o fato de dar a alimentação, ele vem com o
instrumento completo, com exercícios, com atividade nutricional, com
acompanhamento de educação física, psicólogo, ou seja, toda uma
estrutura para que também as pessoas comecem a se alimentar melhor,
evitando ali aquelas doenças de atenção primária. É dessa forma, Senhor
Presidente, que nós avançamos cada dia, é dessa forma que nós vamos
responder a ataques, muitas vezes desnecessários, injustos e inclusive,
palavras, ofensas que acredito que não cabe, Deputado Hélio Soares,
na Tribuna da Assembleia e no nosso Parlamento. Acho que o Deputado
quando vem à Tribuna, precisa, antes de tudo, ter a prudência, e ter a
estabilidade emocional que o Parlamento exige, Deputado Duarte Júnior.
Essas palavras ofensivas, a gente responde todo dia com muito trabalho.
E o Governador Flávio Dino tem feito isso, de forma correta, de forma
exitosa. A prova é de que realmente dói para alguns que não aceitam, o
Governador Flávio Dino ser considerado o melhor Governador do
País. Isso não muda, o que muda todo dia são as vidas das pessoas do
que vivem no Estado do Maranhão. Tenho certeza absoluta que mudou
a vida das pessoas que moram ali no Eco Marajá, que mudou a vida das
pessoas quer moram em São Francisco do Maranhão, com equipamentos
como esses, sem falar de outras agendas cumpridas durante esses dois
dias, com muita outras inaugurações, com estrada, com Restaurante
Popular, em outros municípios, com investimentos para a população
do Maranhão, que, apesar desta crise econômica nacional, o Estado do
Maranhão, e aqui nós desafiamos qual é o Governo do Estado que
inaugura cinco, dez, quinze e vinte obras, em uma semana, apenas o
Governo do Maranhão. Então, eu volto a dizer que nem sempre vale a
pena responder a ofensas e ataques muitas vezes desequilibrados, o
que vale a pena falar, Deputado Presidente Glalbert Cutrim, são essas
ações em que o Governo tem um foco, e o foco e melhorar a vida das
pessoas. E vamos continuar fazendo, aqui também na Assembleia
Legislativa, com projetos importantes como os que já foram votados
aqui por nós deputados. E vamos continuar nessa mesma linha, dando
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sustentação a um governo que cumpre o seu papel de política social
todos os dias, apesar de ataques injustos, desequilibrados e muitas
vezes completamente rancorosos e odientos. A esse tipo de
comportamento, tipo de pronunciamento nós não responderemos,
Deputada Daniella Tema, nós viemos para essa tribuna para declarar e
para prestar contas com o povo do Maranhão; este, sim, merece toda
a nossa presteza, toda nossa educação e toda nossa energia. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Boa tarde, senhores Deputados, senhoras Deputadas.
Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer
a todos que, hoje, subo a essa tribuna, mas com sentimento de luto,
sentimento de tristeza. Eu me fiz uma pergunta: o que é ser policial? É
conviver com a morte e não se abalar; é estar triste e não poder chorar;
é estar acordado para que todos durmam tranquilamente; é dar o seu
melhor e não ser reconhecido; é passar datas especiais longe de suas
famílias; é dar adeus todos os dias para a família; é ver a tristeza e sem
poder se emocionar. Meus amigos, no Brasil, mais policiais se suicidam
do que morrem em confrontos. Dados mostram que, em 2018, 104
policiais se suicidaram e 87 morreram em confrontos. Todos os dias,
os soldados são desafiados a enfrentar assaltantes, homicidas, perigosas
facções criminosas, mas também tem que enfrentar a pressão da sua
corporação. Algumas semanas atrás, uma policial chamada Suelem, do
7ª Batalhão de Polícia Militar, disparou contra si mesma, deixando
duas filhas; e o seu sintoma, depressão. Neste domingo, eu perdi um
amigo, um jovem sonhador de 26 anos, policial que cursava o 8º período
de direito e pai da Maria Clara, de 3 anos. O soldado Santos era
conhecido pela corporação, Barra 14. Ele era do Esquadrão Petroriano
e sofria com sintomas de depressão, uma doença que é silenciosa,
chegando a levar à fraqueza. E levou esse meu amigo a se suicidar no
domingo. E ele deixou uma frase, “O que uma bala na cabeça não
resolva”. É o segundo suicídio, em menos de um mês, no nosso estado,
ou melhor, do sétimo Batalhão da Polícia Militar. Com isso, ele deixa
uma certeza, que, no problema de saúde mental, nós temos uma certeza:
o inimigo ele está dentro de nós e ele não pode ser enfrentado sozinho.
O que precisamos é melhorar essa assistência psicológica aos nossos
policiais, com psiquiatras, psicólogos e capelães. Hoje eu estive com o
coronel Ismael e será encaminhado à Capelania e toda sua Diretoria de
Saúde ao 7º Batalhão da Polícia Militar. Gostaria de estender a minha
mensagem de pesar ao comando da Polícia Militar do 7º Batalhão em
nome do coronel Cutrim e em nome do coronel Ismael. Só posso
imaginar, Senhores Deputados, como deve ser difícil carregar esse fardo
de ver a sua tropa tombar diante desse mal. Observamos que,
antigamente, ninguém nem ouvia falar da questão de depressão, mas
hoje está sendo tão claro. Esse domingo foi um dia que me fez refletir
muito a respeito de um amigo de época de escola que era sempre alegre,
com uma filha, e eu vi os policiais militares clamarem por atenção de
poder ver aquela cena e não poder chorar, de não poder mostrar
fraqueza. Eu, sinceramente, passei a noite chorando, triste e pensando
o que levou esse meu amigo ao suicídio, assim como outros colegas
nossos. Ontem foi um dia bem triste como hoje está sendo ao subir
nesta tribuna e retratar essa triste notícia. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente, pela
Liderança do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Hélio Soares,
pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados.
Nós acabamos de ouvir o pronunciamento que me antecedeu aqui,
neste momento, do nosso nobre Deputado Wendell Lages. Parabéns
pelo assunto.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Felipe
dos Pneus, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu não entendi
direito. O que foi, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – É porque
o senhor se equivocou, falou Wendell Lages, mas foi o Deputado Felipe.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Felipe dos
Pneus cheios. Desculpe, Deputado, é porque V.Ex.ªs são dois jovens e
eu me confundi na verdade. Muito obrigado ao nosso companheiro
Leonardo pela correção, meu amigo Felipe. E nos deixa atentos, Felipe,
com o pronunciamento que V.Ex.ª fez e que traz à tona aqui com
relação não só aos policiais, como V.Ex.ª se referiu a esse registro que
acaba de fazer. Na ordem de todo o funcionalismo de qualquer
instituição, inclusive aqui na Casa, Senhor Presidente em exercício,
Deputado Glalbert, nós precisamos tomar conhecimento de que, às
vezes, a gente toma conhecimento, mas não toma providências ou não
demonstra a preocupação com o ser humano. Isso tudo decorre da
convulsão social que nós vivemos no nosso país. Aqui no Maranhão,
não é diferente. É o desentendimento nos lares, na família, a violência
contra a mulher, tudo isso leva a esse desequilíbrio das pessoas. Mas
eu mudei um pouco aqui, na verdade, o que eu ia me pronunciar aqui,
o registro que eu ia fazer, que faço agora e que não cabia o aparte no
pronunciamento do nosso nobre Deputado Felipe, é um assunto que
vou voltar à tribuna para que a gente discuta em uma maior amplitude
que o caso requer. Parabéns, Deputado. O outro assunto que faço
questão aqui de fazer este registro, o nosso Deputado Leitoa Rafael
Leitoa falou há pouco instantes sobre a ética, tudo e tal, sobre
comportamento muitas vezes dos nossos colegas aqui na Casa, e é
nesse assunto que vou fazer aqui uma referência a Deputada Helena
Duailibe, que eu participei na quinta-feira, próxima passada, de um
evento digno de registro, que foi das Mulheres Empreendedoras.
Deputadas e Deputados, se tivéssemos todos aqui na Casa, pena que
tinham poucos Deputados na Casa para acompanhar essa digna sessão,
digna de registro protagonizada pela nossa Deputada Helena. E o que
me chamou atenção? Na mesma semana eu fiz um pronunciamento
aqui na Casa falando que o que norteia o caráter do homem é o seu
comportamento, a sua dignidade que reflete na ética que você vive,
para que você possa se conscientizar e saber que onde termina nossos
direitos, Deputado Arnaldo Melo, começam os dos outros. Enquanto
a Deputada Helena com a sua dignidade, com a nobreza que lhe é
peculiar, referenciava aqui o nome da Deputada Graça Paz, que foi
autora do requerimento tempos atrás, e ela nem está mais aqui na Casa,
a Deputada Helena fez a referência com relação ao requerimento daquela
época. Isso é digno de registro. Parabéns, Deputada Helena, por ter a
sensibilidade, carregar com você a ética profissional do Parlamento,
isso faz com que possamos nos orgulhar, que aí sim nós estamos
contribuindo para o resgate da respeitabilidade entre nós mesmos e,
principalmente, o exemplo que temos que dar aqui no Parlamento.
Mas eu quero fazer esta referência falando que alguns colegas quando
vão para os interiores, e meu pai dizia que as ausências são atrevidas e
quando acontece a realização de um feito, Presidente Glalbert, o próprio
Deputado se encarrega de fazer o esquecimento de quem protagonizou
e de quem fez a indicação dizendo que ele mesmo que fez a indicação,
que ele que fez a realização do evento com grandeza, diminuindo assim
as pessoas que contribuíram ou que fizeram o registro anteriormente.
Isso aí temos que fazer com que cada Deputado sinta a responsabilidade
de cada um de nós, que é proteger a nossa população. Eu estou me
referindo a um caso em Açailândia, vou ficar bem explicito, de uma
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Indicação de um Deputado, que não está mais aqui na Casa, mas hoje
é Deputado Federal, fazia referência que ele que tinha levado a Escola
Militar para Açailândia. Eu logo, em seguida, fiz um pronunciamento,
sem me dirigir, sem referenciar o nome na mesma hora para que não
causasse qualquer constrangimento a essa pessoa, porque meu pai
dizia: que quem tem vergonha não envergonha os outros, isso eu trago
de berço. Então, a gente fica aqui querendo só fazer esses registros e
fazendo com que o Parlamento, nós, apesar de vivermos aqui cada
cabeça, viver antagonicamente, pode-se dizer assim, cada um pensa de
um jeito, mas nós temos que ter a sensibilidade, a sensatez de representar
o povo que nos elegeu, o povo que nos escolheu, passou uma procuração
em branco na hora de escolher nas urnas, o nosso legítimo representante.
Uma confiabilidade imensurável, impagável que nós possamos devolver
com exemplos, aí a nossa população. Parabéns, Deputada Helena,
pelo evento, eu queria aqui que ficasse registrado nos Anais da Casa e
levasse ao nosso Governador essa sessão dessas mulheres
empreendedoras precisa de incentivos que pode ser aí a grande saída
para uma contribuição maior, para o desenvolvimento do nosso estado.
Eu fiquei admirado, me levou a uma reflexão que nós estamos com
várias soluções, às vezes pertinho da gente e nós deixamos passar
despercebidos. Então, uma ocasião de grande relevância, Deputada
Helena, para nós refletirmos, sentarmos, discutir como nós podemos
incentivar essas mulheres empreendedoras, como nós possamos
incentivá-las para que o negócio delas sejam um exemplo para os homens
e nós, na qualidade de representantes aqui, os Deputados,
principalmente, temos que criar mecanismos para que essas mulheres
continuem contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento do
nosso Maranhão. Fiquei encantado e vou protagonizar junto com a
senhora, me adicionar ao seu sentimento para que nós possamos levar
aos órgãos governamentais projetos que possam incentivar aí essa
grande saída que eu achei aqui das mulheres empreendedoras do
Maranhão. Muito obrigado, Presidente, pela benevolência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputada Daniella Tema, por cinco minutos,
com apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria, telespectadores que nos assistem por
meio da TV Assembleia, internautas, boa tarde a todos vocês. Hoje
pela manhã, eu acordei e me deparei com o Estado do Maranhão,
Deputado Neto, e estava lá na manchete: “Quarenta e sete casos de
feminicídios só este ano no Estado do Maranhão”. Nos últimos quatro
anos, o ano que nós tivemos o maior número de feminicídio aqui dentro
do estado foi o ano de 2017, onde nós tivemos 50 casos. Esse ano de
2019, que ainda nem findou, ainda estamos no início do mês de
novembro, nós já temos 47 casos de feminicídio dentro do nosso estado.
E o que mais me assusta nesses números é que aqui, dentro da capital,
Deputado Edivaldo Holanda, os números reduziram, os casos de
feminicídios reduziram. Mas, no interior do Maranhão, aumentaram
de forma brusca, por que será? As políticas públicas, Deputada Helena
Duailibe. Inclusive estivemos juntas em um evento no último final de
semana. As políticas públicas, aqui dentro da capital maranhense, têm
sido feitas de forma efetiva, de fato. O que provavelmente tenha reduzido
esses números de feminicídio. Já no interior do Maranhão, que nós não
temos políticas públicas ainda tão efetivas, Delegacia da Mulher
implantada em todos os municípios do Maranhão, os números ainda
são muitos altos. Só em 2015, nós tivemos 25 casos, onde 16 casos
aconteceram dentro do interior do Maranhão e 09 casos aqui dentro do
capital. Seguimos para 2016 com 22 casos no interior do Maranhão, e
na capital somente 06 casos. Em 2017, 40 casos no interior, e aqui na
capital, Deputado Roberto Costa, tivemos 10 casos de feminicídio.
Em 2018, nós tivemos 36 casos de feminicídio nas cidades do interior
do nosso Maranhão, e aqui dentro da capital 07 casos. E agora esse
número alarmante sendo noticiado pelo Estado do Maranhão hoje,
onde mostra os quarenta e sete casos de feminicídios, antes mesmos

do ano acabar. Nós temos aí por volta de cinquenta dias para findar o
ano, e já temos esse número alarmante. E essa semana até quero aqui
também lembrar a nossa colega parlamentar, nossa colega que já passou
por essa Casa, Deputada Valéria Macedo, que durante a sua passagem,
deu entrada a um projeto de lei, onde instituía o dia de Combate ao
Feminicídio, que acontece agora dia 14. E eu gostaria de lembrá-la e
parabenizá-la por esse importante ato. Nós precisamos falar, sim,
sobre esse assunto. Esses números são alarmantes, mas nós não
precisamos somente falar desses números e nada fazer para que esses
números sejam reduzidos. No último domingo, nós estivemos
participando, eu, juntamente com a Deputada Procuradora da Mulher,
Deputada Helena Duailibe, estivemos na Praça Benedito Leite,
juntamente com outras mulheres, participando da terceira Semana
Estadual de Combate ao Feminicídio, aqui dentro do Maranhão. E
ações, como a que foi desenvolvida no domingo, são de extrema
importância, porque nós precisamos levantar essa discussão. Nós
precisamos buscar políticas públicas para reduzir esses números. E
foi pensando nisso que, na última semana, semana passada, a gente
deu entrada aqui, nesta Casa, à Frente Parlamentar de Combate e
Erradicação ao Feminicídio. E aqui, na oportunidade, eu agradeço, em
nome de todas as Deputadas, eu agradeço também aos Deputados que
se uniram a nós nessa importante causa. Nós precisamos falar, discutir
e buscar de fato políticas públicas que amenizem, que resolvam esse
grande problema que nós temos aqui no nosso país e também aqui
dentro do nosso estado. Esses números têm que deixar de crescer,
Deputado Zé Inácio, nós precisamos reduzir esses números aqui e a
maneira de fazer isso é levar também para o interior do Maranhão, é
ampliar essas políticas públicas que têm dado bons resultados aqui
dentro da capital. A gente precisa ampliar, a gente precisa falar mais
disso. E o objetivo dessa Frente Parlamentar criada por mim, semana
passada, é justamente esse, Deputada Helena, que a gente levante essa
discussão, que nós busquemos políticas públicas que resolvam, de
fato, o problema e que a gente amplie realmente, mas não só amplie o
debate, também amplie essas ações estado afora. Eu quero parabenizar
aqui o Departamento de Feminicídio do Maranhão, na pessoa da delegada
Viviane Fontenelle. Quero parabenizar também a delegada da Mulher,
da Delegacia da Mulher, a delegada que coordena todas as delegacias da
Mulher aqui no Maranhão, delegada Kazumi Tanaka, assim como
também a diretora da Casa da Mulher Maranhense, da Mulher Brasileira,
a Susan Lucena. Também a Procuradora da Mulher aqui desta Casa,
Deputada Helena Duailibe, a Procuradora da Mulher e da Câmara
Municipal de São Luís. Eu quero parabenizar todos os órgãos e
entidades que apoiaram também essa causa e dizer a V.Ex.ªs que a
nossa luta só está começando e que quem silencia dá voz à violência.
Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Zé Inácio, por dez minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Deputados e Deputadas, imprensa que
nos acompanha, neste momento, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, eu não poderia deixar de subir a esta tribuna para tratar de
um tema que por diversas vezes, desde a legislatura passada e também
nesta legislatura, eu tenho subido e denunciado a prisão política do ex-
Presidente Lula, mas quero agora, depois de um julgamento histórico
do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por seis votos a cinco,
derrubar a possibilidade de prisão após a segunda instância, é por isso
que subo aqui e destaco esta decisão histórica. Foi uma decisão que
respeitou a Constituição brasileira, foi uma decisão que respeitou o
Estado Democrático de Direito, uma decisão que fez valer o princípio
constitucional da Presunção da Inocência. Em vários pronunciamentos
que fiz em momentos passados, em outras oportunidades, eu cheguei,
Deputado Edivaldo Holanda, a citar Santo Agostinho, que tem uma
passagem entre seus escritos quando ele fala da justiça humana, ele diz
que um dos grandes dilemas da justiça humana é condenar para depois
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absolver. Esse dilema, graças ao nosso bom Deus, não é da justiça
divina, mas aos homens de questões por erro, por questões conjunturais,
por questões políticas tomam decisões que vão impactar e influenciar
a vida das pessoas. Como foi nesse caso da decisão política contra o
Presidente Lula. Então, por isso, faço, mais uma vez, de citar esse
trecho da frase do Santo Agostinho. Mas após a decisão do Supremo o
juiz federal, Danilo Pereira Júnior, determinou, na tarde da última
sexta-feira, a soltura imediata do ex-Presidente Luís Inácio Lula da
Silva, que após 19 meses estava injustamente encarcerado fruto de
uma prisão política. Foi um momento assim de muita, mas muita
alegria para a maioria dos brasileiros. Essa alegria não foi só
compartilhada por mim, Deputado Zé Inácio, pelos militantes do
Partido dos Trabalhadores, mas a grande maioria do povo brasileiro foi
para as ruas comemorar do seu modo. E aí nós tivemos a oportunidade
de ver o maior líder político do Brasil livre e de volta aos braços do
povo. Quando saiu da prisão, Lula se dirigiu até a vigília formada por
militantes e simpatizantes seus, simpatizantes do ex-Presidente que
eu faço também, assim como ele fez no seu pronunciamento em praça
pública, faço questão de citar que praticamente esses simpatizantes,
essa militância praticamente moraram lá naquele local, lá em frente à
sede da Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-Presidente Lula esteve
preso, para prestar solidariedade, dar bom dia a Lula, dar boa tarde ao
ex-Presidente Lula e dar boa noite ao ex-Presidente Lula. Isso acontecia
todos os dias, esses 580 dias e o ex-Presidente Lula fez questão de
destacar no seu discurso que aquilo era que lhe dava energia para
continuar firme e forte na convicção de continuar na luta em defesa da
sua liberdade e da sua inocência. Aí Lula aproveitou aquele momento
para demonstrar a sua gratidão a todos que estiveram naquela vigília,
dia e noite, sob sol e sob chuva, resistindo e sendo solidário a ele pelo
grande líder que ele é e pela inspiração que ele continua sendo para
milhares, milhões de brasileiros. No dia seguinte, Lula se dirigiu para
São Paulo, mais precisamente para o ABC Paulista, o berço do
movimento sindical brasileiro, local de onde Lula surgiu como grande
liderança sindical para o Brasil e para o mundo, onde, mais uma vez,
transformou o encontro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Paulista, lá em São Bernardo, no centro de resistência popular. E
centenas e centenas de lideranças estavam lá prestigiando aquele
momento que entra, mais uma vez, nas páginas da história. Novamente,
no braço do povo, Deputado Roberto Costa, o ex-Presidente fez um
discurso histórico, onde revela a gratidão a todos que lutaram pela sua
liberdade. Indignação pela implacável perseguição política de que ele
foi alvo, aí, Deputado Wellington, ele expressou de forma muito
contundente a sua gratidão por todos aqueles que lutaram e acreditaram
na inocência dele e pediram a sua liberdade. E entre esses militantes,
essas lideranças, é claro que está o Governador Flávio Dino. Pela
postura que sempre teve em defesa da inocência do Lula, em defesa da
liberdade do Lula. Posição firme que teve questionando a decisão do
Supremo, mesmo que não tenha feito publicamente e direcionado ao
Governador que eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade,
logo, logo, ele virá aqui ao Maranhão agradecer ao povo maranhense. E
aqui, no Maranhão, mais de 60%, 70% talvez 80 estavam torcendo por
sua liberdade,

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Zé Inácio, depois gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Darei, Deputado,
mas agradecer também ao Governador Flávio Dino que como cidadão,
como jurista e como liderança política que é reconhecida nacionalmente,
não teve medo de se expor e dizer do lado que estava da história, em
favor da democracia, em favor do respeito à Constituição Federal, em
favor da presunção da inocência. E ele tem expressado como
constitucionalista que é, e isso por várias vezes. E eu quero, Deputado
Roberto, Deputado Hélio Soares que acompanha esse pronunciamento,
todos os demais, antes de lhe conceder o aparte, dizer que Lula abriu o
coração, Deputado Neto Evangelista, abriu o coração para milhares de
pessoas e quando fez isso, pelo ser humano que é, pelo homem e pela

grandeza de estar sempre também ao lado da defesa das mulheres,
Deputada Daniella Tema, fez isso com a certeza de que continuará na
luta em favor do povo brasileiro. Lula aproveitou o momento para
convocar o povo brasileiro - é importante que eu diga isso - a resistir
aos ataques aos direitos dos trabalhadores no Governo Jair Bolsonaro.
Ele não poderia fazer diferente pela quadra histórica que nós estamos
vivenciando de retirada de direitos, sobretudo dos mais humildes e da
classe trabalhadora. Para Lula, é preciso uma mobilização constante e
firme para barrar os retrocessos do atual Governo, que tem feito o
povo sofrer com a fome, o desemprego e a falta de oportunidade. Eu
peço compreensão do Deputado Yglésio, para que me conceda só mais
dois minutos para eu concluir o meu pronunciamento. Mas, embora a
soltura do Lula represente um avanço em busca da justiça plena ao ex-
presidente, precisamos ressaltar que essa justiça só será plena, ó será
verdadeiramente plena, só será feita quando Lula tiver sua condenação
anulada pelo STF, que julgará, nos próximos dias, a suspeição do ex-
ministro Sérgio Moro no processo do triplex. E eu tenho por várias
vezes dito isso aqui, porque todos nós sabemos que o Ministro Sérgio
Moro foi imparcial. Ele tomou uma decisão política, usando, se
utilizando do poder de juiz, usando poder judiciário para tirar Lula da
disputa e cumprir um papel, que foi ajudar eleger o Presidente Jair
Bolsonaro. Isso vem à tona quando ele assume o Ministério da Justiça,
que até agora não disse para que veio, mas era o compromisso político
dele assumir. Então está patente que o processo foi todo eivado de
imparcialidade e merece ser revisto pela nossa Suprema Corte. Por
essas razões é que eu tenho sempre me colocado e não vou parar, vou
continuar a fazer esses pronunciamentos aqui com convicção que a
Constituição da República Federativa do Brasil tem que ser respeitada,
com a Constituição, que é aquilo que está lá no artigo 5º da Constituição,
que são as garantias aos direitos fundamentais, não só da presunção de
inocência como o direito ao julgamento justo, livre, imparcial, que todo
e qualquer cidadão brasileiro tem direito. Eu vou continuar aqui subindo
a esta tribuna e denunciando esse desmando, porque esse desmando
não é simplesmente direcionado unicamente a uma liderança política,
mesmo sendo a maior liderança política do Brasil, mas é um desrespeito,
um acinte a todos nós cidadãos brasileiros, que merecemos ter
Constituição Federal como guia para que de fato possa garantir o
direito de cidadania. E direito de cidadania é, mais do que tudo, respeitar
os direitos que lá estão na Constituição. Com a palavra o Deputado
Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado, em
seguida, por favor, queria fazer um aparte ao pronunciamento de Vossa
Excelência também.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, eu queria ser muito rápido, inclusive, com o meu aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – De V.Ex.ª e do Deputado Yglésio, para não
conceder mais apartes por causa do tempo, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Primeiro, Deputado Zé Inácio, eu quero ser solidário a esse seu
discurso, pela mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal
em relação à prisão em segunda instância quando aconteceu o
entendimento por parte do Tribunal de que as prisões acontecessem e
assim foi respeitada. Neste momento, essa mudança de entendimento,
e acho que a mudança mais correta que o Supremo poderia ter era de
garantir exatamente o respeito à Constituição que veio exatamente
dessa forma, de na segunda instância não ter essa necessidade de prisão.
Segundo, eu acho que o ex-Presidente Lula tem todo nosso respeito,
esta Casa aqui, inclusive, já ofereceu, por meio do nosso nome, um
Título de Cidadão Maranhense ao Lula, principalmente por todas as
conquistas, inclusive foi entregue pelo Nobre Deputado Zé Inácio.
Acho que foi feita exatamente pelas grandes conquistas que o Maranhão
teve no período em que o Lula foi Presidente, conquistas fundamentais
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em relação à ampliação das universidades públicas, do campus da
Universidade Federal do Maranhão em todo o Maranhão, do número
de IFMAs, da ampliação dos IFMAs em todo o nosso estado; a questão
do Pronatec, que foi o curso de formação, de qualificação da nossa
juventude; o Bolsa Família, que é tão criticado por alguns setores, mas
que nós conhecemos a realidade do Nordeste, do Maranhão, e sabemos
da importância que o Bolsa Família tem na vida das pessoas, na dignidade
dessas famílias. Então, eu fico muito feliz pela libertação do ex-
presidente Lula, espero que ele continue fazendo todo seu trabalho em
prol da nossa população, sendo, na verdade, esse grande guerreiro que
ele sempre foi em defesa do País, em defesa do povo brasileiro e,
principalmente, pela nossa soberania. Quero parabenizá-lo pelo seu
discurso e dizer mais uma vez que somos solidários ao ex-presidente
Lula exatamente por toda sua história em defesa do povo brasileiro.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Roberto,
quero agradecer o seu aparte e pedir que seja incorporado ao nosso
pronunciamento. Dizer que V.Ex.ª sempre tem se manifestado e, por
várias vezes, nos aparteou aqui fazendo essa mesma defesa, tendo
esse mesmo posicionamento, por isso que V.Ex.ª sempre teve e continua
tendo o meu respeito. Deputado Yglésio, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Deputado
Zé Inácio, primeiro parabenizo pelo pronunciamento e comungo aí do
pensamento de V.Ex.ª em relação à liberdade do ex-presidente Lula.
Fico feliz pelo STF ter feito o básico, que é ler o que está escrito na
Constituição, porque não tinha lido e deixou, por dois anos, perdido o
entendimento, porque está lá escrito que ninguém vai ser condenado
até o trânsito em julgado, mas criaram uma tese absurda, até porque a
maioria das sentenças não vai atingir a terceira e a quarta instâncias,
apesar de uma falácia ter sido propagada de que isso iria representar
impunidade. Tudo isso, quando vai para a terceira e quarta instâncias,
a gente vai discutir questões infraconstitucionais e constitucionais.
Então, criaram essa anacronia interpretativa e agora já tem uma reação
que, na verdade, não é uma reação contra impunidade, ao contrário, é
uma tentativa apenas de tentar colocar na cadeia o Lula novamente.
Uma PEC surge no Senado para tentar constitucionalizar prisão em
segunda instância. Tive a oportunidade de ler a Proposta de Emenda
Constitucional colocada por um senador do Podemos que tem sido um
partido lavajatista no Brasil, infelizmente aí dessa espetacularização
da coisa, pois é muito claro que há uma inconstitucionalidade evidente,
porque está lá, no Artigo 60, que diz o que é cláusula pétrea, a forma
federativa, a separação dos Poderes, a metodologia do voto direto e as
garantias individuais do artigo 5º e agora eles tentam alterar o artigo 5º.
É óbvio que isso vai ser julgado inconstitucional, mas é uma discussão
desgastante que segue para tentar recolocar insatisfeitos, porque agora
o Presidente Bolsonaro tem o Presidente Lula como contraponto de
fato nas ruas.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Perfeito o seu
pronunciamento, Deputado Yglésio. Esse é um tema que inclusive
vamos ainda retomar aqui na Tribuna debatendo essa PEC que vai de
encontro à cláusula pétrea da Constituição, que está no artigo 60,
parágrafo quarto, da nossa Constituição. Para finalizar de vez, Senhor
Presidente, eu não poderia concluir o meu pronunciamento sem deixar
de fazer referência ao Encontro Estadual do PT que aconteceu
exatamente no dia seguinte à liberdade do ex-presidente Lula, que se
tornou além de encontro político, de delegados, de lideranças políticas
do PT de várias regiões do Estado, de convidados, se tornou também
uma grande homenagem, uma grande festa em homenagem ao ex-
presidente Lula, à liberdade do ex-presidente Lula. E nesse encontro
elegemos, o Partido dos Trabalhadores no Maranhão reelegeu,
reconduziu ao cargo Augusto Lobato, que terá mais 4 anos à frente do
Diretório Estadual do PT. E o nosso encontro, que foi bem
representativo, não só participaram lideranças políticas de todas as
regiões do Estado, várias forças políticas organizada internamente no

PT estiveram presentes, como também tivemos a presença de uma
liderança nacional do PT, membro da Executiva Nacional a companheira
Silvana, que acompanhou todo o encontro. Assim como tivemos também
a presença do PSB representado pelo Deputado Bira do Pindaré, do
PCdoB representado pelo Deputado Federal Márcio Jerry, Presidente
do PCdoB no Estado do Maranhão. Então foi uma grande festa da
democracia interna do Partido que finaliza todo o Processo de Eleições
Diretas, o PED, e elege a nova Diretoria do Partido. E, além disso,
lógico, além de debater vários temas importantes da conjuntura,
sinalizou que o PT terá candidatura própria em São Luís e terá
candidatura nas principais cidades do nosso Estado. E vai continuar
firme e forte na luta em defesa da liberdade plena do ex-presidente
Lula. E esse processo todo vai se concluir no dia 22, 23 e 24 de
novembro, em São Paulo, quando nós vamos eleger a nova Diretoria
Nacional do PT. E esse dia o nosso ex-presidente Lula estará presente.
Vamos lhe dar um grande abraço e renovar o convite para retornar ao
Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Deputado Yglésio, por 15 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA –
Presidente, questão de ordem. O Deputado Ciro Neto, por 4 minutos,
no tempo do Solidariedade PP.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Último tempo após o Bloco Parlamentar de
Oposição é o Bloco Parlamentar Solidariedade PP, Deputado Ciro
Neto. Mas agora o Deputado Yglésio, por 15 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Obrigado, Presidente. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um
pronunciamento que na verdade é dividido em duas partes. A primeira
é uma necessária homenagem aqui e quero parabenizar a confirmação
do nome do Professor Natalino Salgado para Reitoria da Universidade
Federal do Maranhão. Amanhã é a posse, ele será empossado em
Brasília, o Presidente Jair Bolsonaro vinha rompendo a tradição
histórica do reitor mais votado nas universidades ser nomeado, não
estava respeitando esta lista tríplice, a chamada lista tríplice, que é
uma tradição há vários anos no Brasil e o Professor Salgado conseguiu
vencer essa ruptura que o Presidente Bolsonaro vinha fazendo. O
Professor Salgado ele foi reitor na UFMA, de 2007 a 2015, é um dos
reitores mais bem avaliados da história da universidade, natural de
Cururupu, fez residência em clínica médica, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e nefrologia na UERJ, também no Rio de Janeiro.
Especializou-se em didática de nível superior, imunologia, capacitação
gerencial dirigentes hospitalares, é mestre em Medicina, nefrologia
pela UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo e doutor em
Medicina também pela UNIFESP. Possui uma produção intelectual
que o capacita para ser reitor da Universidade Dederal do Maranhão.
Tem 18 livros publicados, mais de 600 artigos em revistas especializadas,
publica semanalmente artigos em jornais. Ele é membro da Sociedade
Brasileira de Hipertensão Arterial, da Sociedade Brasileira de Nefrologia,
da International Society of Nephology, da América Society Nephology,
da Sociedade Brasileira de História da Medicina, da Sociedade
Maranhense de Ciência, da Academia Maranhense de Letras, do
Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e da Sociedade Brasileira
de Médicos Escritores, além da Academia Nacional de Medicina.
Portanto, este vasto curriculum, com certeza, credencia o Professor
Natalino a ocupar o cargo de Reitor da Universidade Federal. Na atenção
à saúde, ele também tem seu grau de importância destacado. Ele
participou do processo de constituição da Fundação Josué Montello
de apoio ao Hospital Universitário, na década 90. Deputado Hélio,
não sei se V. Ex.ª lembra, mas foi essa fundação que foi a responsável
pelo crescimento do Hospital Universitário, esse processo de
reconstrução, no período de 97 a 2005. Quando ele foi Reitor da
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UFMA, coincidiu com a Presidência do Presidente Lula, e com a
Presidência da Presidenta Dilma também, ele interiorizou a UFMA,
por todo o Maranhão. Foi o maior período de expansão da Universidade
Federal do Maranhão, em toda a sua existência. Na atuação profissional,
ele fundou o Serviço de Nefrologia do Estado, trouxe o primeiro
transplante de rins para o Estado do Maranhão, transformou isso em
rotina, dezenas de pessoas já foram transplantadas no Maranhão, atuou
ajudando também a criação de transplante de fígado no hospital e
ocupou diversos outros cargos. De fato, eu quero desejar aqui ao
Professor, ao mestre, ao amigo, Natalino Salgado, que essa sua nova
passagem pela UFMA, em momento de dificuldade financeira tão
abundante, como agora, que ela seja exitosa e que ele possa dar
continuidade a esse legado à comunidade acadêmica no Maranhão. A
última conversa que eu tive com o Professor Natalino Salgado, ele
estava extremamente empolgado com a possibilidade de ser novamente
Reitor da UFMA, e quem o conhece sabe que quando ele está empolgado,
as coisas realmente acontecem. Ele vai a Brasília, ele consegue recursos,
ele mobiliza a bancada de Deputados Federais, de Senadores, ele tem
essa capacidade realmente de fazer uma gestão que capte recursos e
apresente resultados para a sociedade. Sou egresso da UFMA, tive a
oportunidade de ser Professor por aquela Universidade, passei no
concurso para a UFMA, aos 30 anos de idade, para o Departamento
de Morfologia, mas conheço o Professor Natalino Salgado, desde a
primeira oportunidade que tive, sendo Secretário da Universidade, lá
do Hospital, eu tive um emprego que me ajudou a guardar dinheiro
para poder fazer uma residência fora de São Luís, para poder me
profissionalizar da melhor forma possível e realizar depois o sonho de
voltar para cá; então eu sou muito grato.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Assim que for
oportuno, me conceda um aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Pode falar,
Deputado Hélio, porque eu vou fazer a segunda parte do
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) -
Deputado Yglésio, eu quero aqui, nesse momento, adicionar-me ao seu
pronunciamento pelo conhecimento que eu tenho com o ex-reitor e
próximo reitor Natalino Salgado. Acompanhei muito bem os avanços
que teve a universidade, principalmente o Hospital universitário na
sua gestão. Então é perfeitamente e é uma questão de bom senso
apoiarmos essa indicação do Natalino Salgado pela sua eficiência, pela
sua honestidade. Posso até falar assim porque eu o conheço e
acompanhei muito bem a transformação e os avanços que a universidade
teve e o Hospital universitário, a modernização. É uma pessoa
empreendedora e com uma vantagem que eu digo, assim, sobre os
homens, que ele está cheio de energia para continuar o seu trabalho na
universidade, na UFMA. Me lembro muito bem nas viagens que
fizemos em Brasília para reconstrução dos Centros Tecnológicos da
nossa universidade, que esteve bem precários, e a sua determinação, a
sua determinação de fazer contatos. Foi em Brasília várias vezes; e eu
participei também com alguns contatos, com alguns deputados. E é
lamentável que a gente, às vezes, houve alguns colegas, algumas pessoas
quando foge do seu raciocínio, quando foge da sua sensatez para agredir
as pessoas. Eu acho que nós não temos o direito de agredir quem quer
que seja, principalmente aleatoriamente, uma coisa só no afã de agredir
ou diminuir. Eu acho que o nosso papel, o papel do homem é engrandecer
cada vez mais o próprio homem. E, quando a gente engrandece o ser
humano, o ser igual, você está se autoengrandecendo, você está
mostrando ali a sua educação, o seu caráter, a sua performance como
homem, daquilo que você desenvolve. Eu o parabenizo e me adiciono
ao seu sentimento de gratidão e referências ao ex-reitor e agora reitor
Natalino Salgado. Que Deus o ilumine para que ele possa continuar
fazendo uma grande gestão como fez no passado. E nós, eu, pela minha
parte, aqui coloco-me à disposição dele para que, no que eu puder
contribuir, irei contribuir com muito prazer. Muito obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Muito obrigado,
Deputado Hélio, pelas palavras. E compartilho dessa linha de
pensamento de V. Exa. em relação à trajetória do professor Natalino,
Vou fazer agora uma segunda parte. Deputado Ariston, para V. Exa.
ficar aqui comigo, que eu gosto muito de V. Exa., Deputado Zito também.
Falar um pouquinho aqui, trazer uma resposta boa para a sociedade,
porque essa Casa, muitas vezes, alarde debates que eles distorcem a
verdade, a realidade, as intenções. E, às vezes, a população fica sem
acompanhar os desdobramentos das atuações aqui dentro da
Assembleia. Eu fico muito feliz por ter sido relator, Deputado Zito,
daquele projeto de lei de iniciativa do Executivo da questão do
empréstimo para pagamento de precatórios, por quê? Porque a gente
conseguiu fazer uma discussão aqui nessa Casa, de alto nível, o que de
certa forma ocupou a tribuna e a imprensa com informações a respeito.
Fizemos alguns embates de maneira muito calorosa com a Oposição
em alguns momentos, mas, ao final, conseguimos provar que estávamos
munidos dos melhores argumentos e, portanto, da razão. A coroação
disso, justamente a vitória do Governo do Estado, em um primeiro
momento com a liminar que ele obteve impetrada junto ao Supremo
Tribunal Federal, esse pedido de liminar foi concedido e o Governo do
Estado atualmente já recebeu duas parcelas do empréstimo. No dia 28
de junho de 2019, foi deferida a liminar reivindicada pelo ente federativo,
determinando que a União providencia a abertura de linha de crédito
especial, com início do pagamento das parcelas mensais no prazo
máximo de 30 dias. Isso foi feito, o comando judicial, o ente federativo
procedeu depósito da primeira parcela, em 30 de agosto de 2019, no
valor de R$ 9.352.604,33. Nesse meio tempo, no pagamento da segunda
parcela, a União suscitou novos questionamento junto ao Supremo, os
quais foram devidamente elucidados e superados. Foi transferida mais
uma parcela, desta vez de R$8.209.297. O que é importante salientar?
Essas cifras repassadas guardam ressonância com o plano de pagamento
de precatórios homologados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, o
acordo que o Governo do Estado fez com o TJ, para que a gente
pudesse depositar essas parcelas, fruto justamente do recurso que
seria oriundo do pagamento de precatórios. Nessa prestação de 07 de
outubro, o ente federativo tentou novamente obstar a continuidade
desse pagamento, ocasião em que ele requentou os questionamentos já
enfrentados pelo relator, pelo Ministro Marco Aurélio. A multa
culminada anteriormente foi de R$100 mil reais por cada dia de atraso
e, mesmo assim, o Governo Federal ainda não pagou a terceira parcela.
O Estado do Maranhão já peticionou nos autos uma Questão de Ordem
refutando os argumentos expedidos pela União e já requereu o aumento
das astreintes, que são essas multas por inadimplemento diário da
obrigação de fazer por dia de descumprimento. A gente espera e tem
confiança que o Governo Federal vai seguir nesse pagamento dos
precatórios até que uma decisão final seja tomada pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal para que a União disponibilize essa linha de crédito
especial. O processo está concluso para apreciação, o requerimento,
então, para nós é muito bom poder voltar à tribuna com essa sensação
de que as pautas foram discutidas, alcançaram um resultado finalístico
e que, ao final, as coisas caminham realmente para a resolução. Quando
a gente sobe aqui para fazer uma defesa qualquer que seja de um
projeto, de uma ideia, a gente faz com muita responsabilidade, a gente
não faz com nenhuma outra intenção que não seja debater projetos
bons para o estado. É importante manter isso aí, trazer esse sentimento
cada vez mais a esta Casa. A sociedade precisa estar informada disso e
é assim que a gente vai continuar. Quando vier para cá, pode ter certeza
de que nós viremos com argumentos sólidos, com vontade de fazer os
projetos darem certo e, ao final, a gente conseguir isso, ver que as
pessoas que entraram com seus pedidos de precatório, com suas ações,
com suas execuções recebam o que lhes é de direito. 95% desses
precatórios, Deputado Hélio, são de natureza alimentar, são diferenças
salariais, são aposentadorias a serem recebidas, são pensões. Tantas
ações de pessoas que precisam de seus rendimentos, de seus proventos
e é muito justo que recebam. Não foi jamais uma... como foi aventada
aí por alguns canais de comunicação o pagamento de empresariado,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019 39
empresariado tem menos de 5% aí desses recursos bloqueados para
pagamento de precatórios. A gente fica feliz de ver dinheiro circulando
no Maranhão, dinheiro que vai aquecer a economia, sem dúvida, e
garantir mais emprego, mais desenvolvimento, mais renda e mais
dignidade aos maranhenses. Portanto, meu muito obrigado ao
Presidente da Casa que nos oportunizou, juntamente com o líder do
governo aqui na Assembleia, Deputado Rafael Leitoa, essa importante
relatoria. Eu fico muito grato por ter sido relator desta matéria aqui, eu
tenho certeza que vamos vencer essa batalha de maneira definitiva,
essa linha de crédito vai ser disponibilizada e o Maranhão vai poder
adimplir com suas obrigações com as pessoas que muito trabalham
para a construção de um Maranhão melhor. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas. Nesta tarde de segunda-feira venho à tribuna para destacar
pontos que eu tive acesso em reunião realizada neste final de semana,
na noite de sábado no Jardim Alvorada, ali no Cohatrac, em São José de
Ribamar. Nessa reunião foi possível ter contato com várias pessoas,
vários cidadãos, pessoas essas que eu tive acesso por meio das redes
sociais. Conversei com Arão, conversei com o Nilvandro Rodrigues e
eles me convidaram para ir até à sua comunidade, para ir até ao seu
bairro. E o que me gerou estranheza é que pelo simples fato de ter ido
ao bairro deles, conversado com eles, dado ouvido aos reclames deles
percebemos a alegria daquelas pessoas e a fé daquelas pessoas resgatada
na política. Demonstramos que é por meio da política que a gente
consegue garantir cada vez direitos, cada vez mais resultados. E naquela
oportunidade, Presidente, eu recebi desses moradores diversas
reclamações. Diversas reclamações com o problema na Segurança
Pública, iluminação pública. Alguns consumidores destacaram que a
taxa de iluminação pública naquela região chega a 30%, questionamento
que vamos levar à Câmara Municipal de São José de Ribamar, aos
vereadores daquele município para que eles possam nos informar se de
fato é esse o valor cobrado aos munícipes de São José de Ribamar.
Questionaram fatos importantíssimos acerca do transporte público,
cujo um ônibus que se chama Alvorada, da linha Alvorada, não adentra
aquele bairro dessa importante cidade da grande ilha de São Luís. Nós
nos comprometemos a fazer uma indicação parlamentar à Prefeitura de
São José de Ribamar, à Secretaria de Infraestrutura de São José de
Ribamar, também à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão,
ao Secretário Clayton Noleto, para que possa, quem sabe, ajudar,
auxiliar a Secretaria de Infraestrutura daquele município. Alguns pontos
me chamaram bastante atenção, mas o ponto que mais fora reclamado
por aquelas pessoas diz respeito ao asfalto. Infelizmente percebemos
que ali não havia condições de trafegabilidade. Algumas ruas com uma
aparência abandonada, há outras verdadeiramente abandonadas pelo
Poder público. Aqueles cidadãos questionavam que esse abandono se
dava em razão de uma discussão sobre de quem era a responsabilidade
de realizar aquelas obras, se era a Prefeitura de São Luís ou se era a
Prefeitura de São José de Ribamar. Sabendo eles que aquela região
formalmente está destinada ao município de São José de Ribamar. Eu
peço aqui encarecidamente ao Prefeito desta cidade, o Prefeito Eudes,
que possa olhar com atenção a esta importante área do município,
assim como foi feito ali na Trizidela, próximo ao Colégio Bom Pastor,
que nós possamos garantir obras de infraestrutura também nesta
importante área do município de São José de Ribamar, pois aquelas
pessoas que ali estão, de fato, são pessoas que detêm direitos e esses
direitos precisam ser assegurados, esses direitos precisam ser
respeitados.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Deputado
Duarte Júnior, quando V. Exa. puder me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Fique à
vontade, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Eu quero
aqui corroborar com V. Exa. e conversávamos, ainda há pouco, sobre
essa demanda e a última vez que a região limítrofe teve, especialmente,
o Parque Alvorada, que V. Exa. já citou, a Trizidela que foi há pouco
tempo asfaltada com ajuda do Governo do Estado, também em parceria
com a Prefeitura, a gente fica feliz porque, na época que teve a primeira
vez o asfaltamento nesses bairros, foi na gestão do meu irmão, Deputado
Federal hoje, Deputado Gil Cutrim, na época, Prefeito. E a gente sabe
da importância desses bairros porque essa disputa sempre existiu de
saber o que era São Luís e o que era São José de Ribamar e tinha essa
disputa, à época, a gente tinha a dúvida entre os próprios moradores
da região que não sabiam que um lado da rua era Ribamar e outro lado
da rua era São Luís, como faria? Metade da rua ficava asfaltada e a
outra metade não ia asfaltar? Isso, na verdade, a gente tentou fazer o
máximo possível, na verdade, o Prefeito Gil tentou fazer o máximo
possível para asfaltar toda a região. Enfim, foi feito o que foi possível.
E hoje Vossa Excelência até lembrou o caso que um dos moradores
registrou esse fato de que a última vez que teve asfalto no bairro foi na
gestão do Prefeito Gil Cutrim. Então, quero só fazer esse registro e
parabenizar Vossa Excelência que anda não só em São Luís, mas também
em todo o nosso estado e a nossa cidade balneária de São José de
Ribamar precisa da ajuda de todos nós para sair desse momento difícil
que está passando, obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Eu que
agradeço o aparte, deputado Glalbert, nesse momento presidindo essa
importante Sessão, e é esse o sentimento, Deputado, que eu quero
trazer neste meu comunicado, que nós possamos nos unir, mais uma
vez, eu venho a esta tribuna pedindo união, me comprometi com aqueles
moradores, de fato, uma moradora levantou essa lembrança de que a
última vez que obras foram realizadas naquele região da cidade, foram
na gestão do seu irmão, meu querido amigo Deputado Federal Gil
Cutrim, mas eu quero neste momento pedir a união, a união em prol da
realização dessas obras, que nós possamos unir todas as forças, o
próprio Secretário de Estado, ex-prefeito de São José de Ribamar, Luís
Fernando, vou entrar em contato com ele, vou entrar em contato com
o Prefeito Eudes, vou entrar em contato com o Secretário de
Infraestrutura do Município, Secretário Lálio, sempre solicito ao atender
as minhas ligações, vou entrar em contato também com o Secretário de
Saúde, Tiago, que é um grande auxiliar do atual Prefeito de São José de
Ribamar, para que eles possam ter ciência do que de fato está
acontecendo naquela região, e a gente possa se unir. Porque, se cada um
fizer a sua parte, com certeza, aquelas pessoas não ficarão esquecidas,
com certeza, a gente vai conseguir resgatar a fé dessas pessoas não
política e nos políticos. E gostaria aqui de registrar publicamente que,
naquela oportunidade, eu me comprometi, se fosse o caso, se fosse
necessário, com indicação, inclusive, de uma emenda parlamentar. Se
faltar recursos, nós vamos utilizar o máximo de recursos que nós temos
para destinar uma emenda parlamentar para que essas obras sejam
realizadas. De fato, aquela situação me tocou, me deixou bastante
triste de ver aquelas pessoas de bem, pessoas com boas intenções,
pessoas que trabalham, pessoas que geram um fluxo econômico para a
sua cidade, para nosso estado, tendo uma região tão abandonada e sem
serviços básicos, como serviços de infraestrutura, serviços de transporte
público e, sequer, ter uma área para prática esporte, para realizar
eventos esportivos, eventos culturais, um verdadeiro abandono. Então,
de fato, trago esse questionamento aqui, trago esta denuncia à esta
Casa. E me comprometo com todos aqueles daquela região que vamos
fazer a indicação parlamentar e vamos fazer o contato com as autoridades
competentes para que a gente possa garantir esses direitos. Muito
obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Por falta de quórum regimental, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo

Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Glalbert Cutrim,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Ricardo Rios e
Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos (as) Deputados (as) Rigo Teles, Andreia Martins Rezende, Adelmo
Soares, Wellington do Curso, Doutor Yglésio e Doutora Thaíza
Hortegal. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n° 410/19, de
autoria da Deputada Detinha, que institui as diretrizes para o Programa
de Combate a Violência nas Escolas da rede Pública e Privada de Ensino,
no âmbito do Estado do Maranhão. Este Projeto de Lei foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Também em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação o
Projeto de Resolução Legislativa nº 073/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Senhora Silvia Cristina Costa Leite, Coordenadora do Setor
de Atividades Especiais Espaço Mulher (SAEEM). O Projeto de Lei
nº 427/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 063/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior
e os Requerimentos n°s: 625/19, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo e 614/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro foram
transferidos devido a ausência dos respectivos autores. Por fim, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 624/19, de autoria do Deputado
Rigo Teles, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão, para votação em regime de urgência, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 127/19, de sua autoria; 626/19, de autoria do Deputado
Ariston, enviando votos de congratulações à população do Município
de Bacabeira, pelo passagem de seu aniversário a ser comemorado no
mês de novembro; 627/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
para que seja enviado votos de congratulações e aplausos ao Senhor
Glauco Henrique Ferreira da Silva, novo Superintendente Regional do
Estado do Maranhão do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes; 628/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, ao
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Senhor Sérgio Moro,
solicitando a presença da Força Nacional no Maranhão, para que atue
de forma preventiva e repressiva no combate à exploração ilegal de
madeiras nas terras da Reserva Indígena Araribóia, na região de Bom
Jesus das Selvas e 629/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, enviando votos de congratulações e aplausos ao Sindicato
dos Radialistas do Maranhão, através do seu Presidente Senhor José

dos Santos Freitas, pelo Dia do Radialista, comemorado em 07 de
novembro. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
122/19, de autoria do Deputado Adriano; 053 e 134/19, de autoria do
Deputado César Pires; os Requerimentos nºs 631, 632, 633, 638, 639
e 640/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo; 635/19, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio; 636/19, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe;  637/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso
e 641/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Adriano falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. No Expediente Final ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso. 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, 11 de novembro de 2019.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado 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, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fernando Pessoa, Pastor
Cavalcante e Wellington do Curso. O Presidente declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Projetos de Lei n°s: 531/19, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, que institui a Lei Estadual de Liberdade
Religiosa no Estado do Maranhão e 532/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre o descarte de lixo cortante no
Estado do Maranhão; Requerimentos n°s: 609/19, do Deputado
Roberto Costa, solicitando que seja discutido e votado em Regime de
Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a
presente Sessão, o Projeto de Resolução nº 128/19, de sua autoria;
610/19, 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;
611/19, do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário Municipal da
Fazenda, Senhor Délcio Rodrigues, solicitando 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 Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU do Município
de São Luís; 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, conforme documento em anexo;
613/19, do Deputado Antônio Pereira, encaminhando mensagem de
pesar, aos familiares do Senhor José Pereira da Silva, pelo seu
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falecimento ocorrido em 26 de outubro do ano em curso, na Cidade de
Imperatriz e 614/19, do Deputado Vinícius Louro, enviando votos de
aplausos ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino;
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão, Deputado Othelino Neto; a
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão - ASCEM, na pessoa
do seu Presidente, Ivaldeci Mendonça; ao Presidente da Federação dos
Municípios, Prefeito Erlânio Xavier ; ao Senador Weverton Rocha; a
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Fabiola Vilar
Rodrigues e a Diretora Geral da Agencia Estadual de Defesa
Agropecuária--AGED , Fabiola Ewerton Mesquita, parabenizando-
os pelo empenho de todos para a realização da 61ª EXPOEMA , que
ocorreu no período de 20 a 27 de outubro, com sucesso de público e de
transações comerciais, fruto do trabalho conjunto de todos que
suplantou as expectativas iniciais; Indicações nºs: 1366/19, do
Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando a destinação de ônibus escolar para
os Municípios de Cachoeira Grande, Icatu e Primeira Cruz; 1438/19,
do Deputado Duarte Júnior, à Bancada Maranhense no Congresso
Nacional, solicitando a destinação de Emendas Parlamentares para a
Prefeitura de São Luís, objetivando serviços de limpeza das galerias e
realização de drenagem nos bairros da Capital, especialmente no bairro
Coroado, em razão dos alagamentos corriqueiros no período chuvoso
nos últimos anos; 1439/19, também do Deputado Duarte Júnior, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, à Secretária de Estado da
Mulher, Senhora Ana Mendonça e ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando acessibilidade nas carretas dos
mamógrafos, bem como equipamentos adaptados, de modo a ampliar
o acesso à saúde das pessoas com deficiência; 1440/19, do referido
Deputado, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
que sejam realizados serviços de limpeza das galerias e obras de
drenagem pluvial, em razão dos alagamentos corriqueiros nos últimos
anos, no período chuvoso, no bairro do Coroado, nesta cidade; 1441/
19, do Deputado Felipe dos Pneus, à Prefeita em exercício de Paço do
Lumiar, Senhora Maria Paula Azevedo Desterro, para que autorize ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg
Ribeiro Neto, que determine a drenagem pluvial superficial e
pavimentação da Avenida Pericumã e ruas adjacentes, no bairro Sítio
Grande, naquele município; 1442, 1443 e 1444/19, todos do Deputado
Felipe dos Pneus, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, para que autorize ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo, que determine a pavimentação
asfáltica do conjunto Altos do Calhau; das Ruas, 01, 02, 03, 04 e 05 do
Parque Guanabara, localizados no Planalto Aurora, bem como da estrada
do Pimenta que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos bairros do
Vinhais, Altos do Calhau, Vila Conceição e Parque Shalom, no Município
de São Luís; 1445/19, do referido Deputado, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, que determine o ITERMA – Instituto de Terras
do Estado do Maranhão, desenvolver levantamentos topográficos e
estudos concernentes a situação fundiária do Município de Santa Inês
e, consequentemente, a definição da competente titularidade das áreas
passíveis de regularização; 1446, 1447 e 1448/19, todas do Deputado
Rigo Teles, à Secretária de Estado da Mulher do Maranhão, Senhora
Ana Mendonça, determinando o envio da Carreta da Mulher para os
Municípios de Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras e Paulo Ramos;
1449/19, do Deputado Ciro Neto, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
inclusão no Orçamento do Estado e sua execução do asfaltamento da
MA 331, que liga os Municípios de Governador Luís Rocha e
Governador Eugênio Barros; 1450/19, do Deputado Hélio Soares, ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando a recuperação
asfáltica da rodovia MA 209, trecho de aproximadamente 70
quilômetros, que liga o Povoado Bacabeira ao Município de Turiaçu;
1451/19, do Deputado Wendell Lages ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a construção de uma ponte que liga o povoado
Manga ao povoado Santa Rosa do Município de Araioses; 1452 a

1454/19, do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando a destinação de
ônibus Escolares para os Municípios de Araioses, Alto Alegre do
Maranhão, Arari, Joselândia e Esperantinópolis; 1455/19, da Deputada
Detinha, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a criação
e instalação de um núcleo de educação integral, ensino médio em tempo
integral, no Município de Centro do Guilherme e 1456/19, da Deputada
Detinha, ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando que sejam instaladas câmeras de vigilância, nas
principais ruas e avenidas do bairro Cohatrac, no Município de São
Luís. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou
à publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima mencionadas. Não havendo oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em segundo turno, tramitação ordinária, do Projeto de Lei
n° 306/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui o Dia
Estadual de Prevenção e Combate a Depressão Pós-Parto. Com parecer
favorável da CCJC, este Projeto foi aprovado e encaminhado à redação
final, devido ao acolhimento de Emenda. Com pareceres favoráveis da
CCJC e da Comissão de Saúde, foi aprovado em primeiro turno,
tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 352/19, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, que determina que hospitais, clínicas, unidades de
pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão ofereçam leito separado para mães de natimorto
e mães com óbito fetal e se necessário ou solicitado, com
acompanhamento psicológico. Em segundo turno, tramitação ordinária
foi aprovado e encaminhado à promulgação, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 075/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que
concede Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor
Daniel Domingues de Sousa Filho.  Os Projetos de Lei n° 216/19, da
Deputada Detinha; 475/19, do Deputado Fernando Pessoa; os Projetos
de Resolução Legislativa nºs: 086/19, do Deputado Doutor Leonardo
Sá; 107, 113 e 123/19, todos de autoria do Deputado Fernando Pessoa
e os Requerimentos n°s: 598/19, do Deputado Ciro Neto e 601/19, do
Deputado Wellington do Curso, foram transferidos devido à ausência
dos autores. O Projeto de Resolução Legislativa nº 056/19, de autoria
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi retirado da Ordem
do Dia, para apreciação de Emenda. Na sequência, o Plenário aprovou
os Requerimentos nºs: 606/19, de autoria do Deputado Antônio Pereira,
solicitando que seja criada uma Comissão Especial para, no prazo de
90 (noventa) dias, discutir uma nova programação pactuada e integrada
PPI, com o objetivo de garantir à população maranhense o acesso aos
serviços de saúde pública e 608/19, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 455/19, de autoria do Poder Executivo.
Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento n° 604/19,
do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja submetido ao Plenário
o Parecer nº 655/19, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 446/19, de
sua autoria, que dispõe sobre a política estadual de incentivo e fomento
às feiras livres de produtos orgânicos no Estado do Maranhão. Por
força de acordo das lideranças, o Projeto de Lei nº 455/19, do Poder
Executivo, (Mensagem 076/19), que cria o Conselho Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social, foi apreciado na presente Ordem do
Dia, sendo aprovado em segundo turno, regime de urgência a
encaminhado à sanção governamental. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Lei nº 431/
19, do Deputado Ciro Neto e os Requerimentos nºs:609/19, do
Deputado Roberto Costa; 610/2019, do Deputado Rildo Amaral; 611/
19,  do Deputado Duarte Júnior; 612/19, do Deputado Felipe dos
Pneus e 613/2019, do Deputado Antônio Pereira. No primeiro horário
do Grande Expediente o Deputado Professor Marco Aurélio assomou
à Tribuna para declarar sua pré-candidatura a Prefeito de Imperatriz.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Adriano falando pelo
Bloco Parlamentar de Oposição exibiu vídeo denunciando a situação
de abandono do Mercado da Cidade Operária. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final a Deputada
Mical Damasceno relatou o caso do menino Nauro, de 13 anos, que
vive no município de Cajari e sofre de uma doença rara, a distrofia
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muscular de Duchenne, cujo tratamento ainda não existe no Brasil,
solicitando a ajuda de seus pares e apoio da sociedade no para que
Nauro possa ir a Tailândia realizar o tratamento. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de outubro de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante e Wellington do Curso. O Presidente declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir:  Projeto de Lei nº 533/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que dispõe acerca do direito de usuários do sistema de
saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de permanência
em atendimento ou internação; Projeto de Resolução Legislativa nº
143/19, de autoria da Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Vitor    Mendes
Pereira e dá outras providências; Moções nºs: 039 e 041/19, de autoria
da Deputada Helena Duailibe, de louvor pela canonização da Irmã
Dulce, devendo as mesmas serem entregues ao Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, na Arquidiocese
de São Luís do Maranhão; Requerimento n° 615/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei Ordinária nº 375/2019, de sua autoria; Requerimento nº 616/19,
de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, para que seja enviada
Mensagem a Câmara de Vereadores de São Luís, em resposta ao Oficio
nº1393/2019/CMSL e Moção 105/2019 de autoria do Vereador Ricardo
Diniz e aos Vereadores , Joãozinho Freitas, Aldir Junior, Pavão Filho,
Fatima Araújo, Josué Pinheiro, Paulo Victor, Estevão Aragão, Osmar
Filho, Edson Gaguinho, Marcelo Poeta, Nato Junior, Astro de Ogum,
Marcial Lima, Raimundo Penha e Genival Alves, agradecendo pelas
congratulações; Indicações nºs: 1457/19, de autoria da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, e ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, para que a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade
Urbana (MOB) providencie perante as empresas Serv Port e
Internacional Marítima no terminal do Cujupe, o sistema de pagamento
das passagens do Ferry Boat, através de débito e crédito; 1458/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na

Avenida Principal do bairro Maracujá, nesta capital e  Indicação nº
1459/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, à Prefeita de Paço do
Lumiar, Senhora Paula Azevedo e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves,
solicitando serviço de limpeza na Rua Costa e Silva, em Paço do Lumiar.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir na
forma regimental as indicações acima mencionadas. Não havendo
oradores inscritos no Pequeno Expediente, a Presidente informou que
não havia quórum regimental para a apreciação da matéria constante na
Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima Sessão. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo Amaral falando pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP, criticou a falta de informações acerca do
Programa Luz para Todos por parte da CEMAR e pediu esclarecimentos
sobre o programa ao Grupo Equatorial, uma vez que inúmeros
municípios continuam sem fornecimento de energia elétrica. Pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, falaram os Deputados Rafael
Leitoa, Professor Marco Aurélio, Duarte Júnior e Mical Damasceno.
O Deputado Rafael Leitoa subiu à tribuna para destacar os 126 anos
da cidade de Coelho Neto, no dia 31 de outubro, e prestar contas das
suas ações em favor da cidade, auxiliando a administração do Prefeito
Américo de Sousa que, segundo o Deputado, tem feito um grande
trabalho à frente da Prefeitura, com investimentos na educação, saúde
e segurança. Destacou os recursos de Emendas para justamente ajudar
a custear a saúde do município no valor de trezentos mil reais, e o
Programa Mais Asfalto, para a revitalização e a recuperação da MA-
034. O Deputado Professor Marco Aurélio comemorou a realização
do vestibular unificado Uema/UemaSul, que destinou 40 vagas para o
curso de Medicina, no Campus de Imperatriz, destacando a
determinação do Governador Flávio Dino em garantir as condições
para que esse curso fosse implantado. O deputado anunciou uma
próxima etapa, com 160 novas vagas que darão abertura ao Campus de
Estreito, com o curso de Agronomia e três cursos de Licenciatura,
contemplando a população de Estreito, Porto Franco, São João do
Paraíso, Carolina, Campestre e de vários municípios da região. O
Deputado Duarte Júnior denunciou a ganância das concessionárias de
energia elétrica desse país, devido a uma consulta pública da Agência
Reguladora de Energia Elétrica (Aneel), para taxar o uso das placas de
uso sustentável da energia solar, onerando, abusivamente, os
consumidores, por meio de uma taxação de 63%. Segundo o Deputado,
cerca de 120 mil consumidores têm investido sozinhos nessas placas,
para aproveitarem a energia limpa e se verem livres do monopólio das
concessionárias de energia elétrica. A Deputada Mical Damasceno
celebrou o aniversário de 502 anos da Reforma Protestante, destacando
a figura histórica de Martinho Lutero, líder de uma revolução que se
iniciou na sombria Europa Medieval e cujas teses de liberdade produzem
frutos até os dias de hoje. Segundo a Deputada, o 31 de outubro para
o crente não faz alusão a uma data macabra, sinônimo de morte, mas
representa a vida e a renovação do poder de Deus sobre os corações.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final se pronunciou novamente o Deputado Rildo Amaral,
que informou ter protocolado um Projeto de Lei, alterando, em caráter
de urgência, o nome do município de Governador Edison Lobão. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 31 de outubro
de 2019. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Presidente em exercício.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado
Roberto Costa - Segundo Secretário em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4577/2019-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 022/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Registro
de Preço para aquisição de materiais de consumo tipo “Açúcar Refinado
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e Adoçante Sucralose” para a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, de acordo com as especificações do Edital. O recebimento
e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 15:00 do dia 27 de
novembro de 2019, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo
do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão,
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta
Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na
sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às
18:00h, onde poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por
meio digital, bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 11 de novembro
de 2019. GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES Pregoeiro da
ALEMA
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