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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/11/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.11.2019

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. TRANSFERIDA DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO) E A PEDIDO DO AUTOR
DEVIDO AUSÊNCIA DE QUORUM QUALIFICADO.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. 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 DA COMISSÃO
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.

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

3. PROJETO DE LEI N° 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CARTÃO DIGITAL DE VACINAÇÃO - CDV. -  COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
E POR FALTA DE QUORUM.

4. 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. APROVADO – VAI A 2º
TURNO.

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

5. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
E POR FALTA DE QUORUM.

6. PROJETO DE LEI N° 407/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DA SEMANA ESTADUAL MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

7. PROJETO DE LEI N° 428/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO
ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DE CONCURSOS PÚBLICOS
ESTADUAIS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.

V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. 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 AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 057/2018,
DO DEPUTADO ARNALDO MELO, (PROJETO APRESENTADO
PELA EX-DEPUTADA NINA MELO), QUE CONCEDE O TÍTULO
DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO OSCAR REYNALDO
MOLINA BENITEZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE.

10.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 096/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

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.
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VI - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO
SENHOR WILSON LUIZ BARBOSA RIBEIRO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/19,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN
AO CAPITÃO DE MAR E GUERRA, MÁRCIO RAMALHO DUTRA
E MELLO. COM PARECER FAVORÁVEL OFERECIDO PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

14.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 PAGAMENTOS
REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA
DECISÃO DA MESA.

15.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 PAGAMENTOS REFERENTES AO
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. INDEFERIDO – O
AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

16.REQUERIMENTO N° 644/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A AMASP – ASSOCIAÇÃO
MARANHENSE DE SUPERMERCADOS, ATRAVÉS DE SEU
PRESIDENTE ANTÔNIO IRIS, EM ALUSÃO AO “DIA NACIONAL
DOS SUPERMERCADOS”, COMEMORADO EM 12 DE
NOVEMBRO.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

17.REQUERIMENTO N° 672/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM VOTADOS OS PARECERES CONTRÁRIOS NºS 719 E
724/2016, AMBOS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, AOS PROJETOS DE LEI NºS 476 E 493, DE SUA
AUTORIA.

18.REQUERIMENTOS N°S 673 E 674/2019, DE AUTORIA
DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJAM RETIRADOS DE TRAMITAÇÃO
OS PROJETOS DE LEI NºS 402 E 456, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/11/2019 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 559/19, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que modifica a redação do art. 1º e do inciso
VII do art. 4º e acrescenta inciso VIII ao art. 3º à Lei Nº 10.411, de 30
de dezembro de 2015.

2. PROJETO DE LEI Nº 560/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual 10.417 de 2016,
possibilitando que recursos do Fundo Estadual de Direitos Difusos
sejam direcionados às instituições filantrópicas que atendam pacientes
do SUS.

3. PROJETO DE LEI Nº 561/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que estabelece diretrizes para a coleta e destinação
final pelos fabricantes de bebidas em embalagens de vidro e dá outras
providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 158/19,
de autoria do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Edilson Baldez das Neves.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 159/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Professora Maria do Socorro
Campos Naufel.

6. MOÇÃO Nº 050/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao Dr. José de Ribamar Sá Silva, pela promoção para a classe de
Professor Titular do Departamento de Economia da Universidade
Federal do Maranhão, na carreira de Magistério Superior.

7. MOÇÃO Nº 051/19, de autoria do Senhor Deputado Zé
Inácio, que envia Moção de Repúdio ao Governo Federal contra a
privatização dos Correios, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Basa, Banco do Nordeste, BNDES e Petrobras que
constituem uma das mais antigas e importantes empresas estatais do
país.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 558/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera o inciso VII do artigo 9º da
Lei Nº 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico Sr. Raimundo Nonato de
Oliveira Lopes.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira
Fernandes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” empresário José Gonçalves
dos Santos Neto.

5. MOÇÃO Nº 049/19, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que envia Moção de Pesar à família do saudoso Carlos Neto, Ex-
Prefeito e grande líder político de Grajaú, residente na Rua São Paulo
do Norte, s/n, no Município de Grajaú.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 557/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que cria o Relatório Anual Socioeconômico
da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz.
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ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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
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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quatorze de novembro 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 Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ariston,  Carlinhos

Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim.

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 em exercício para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da
Sessão anterior.

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

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Primeira
Secretaria para fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº  099  /2019

São Luís, 05 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vícios de inconstitucionalidade material e formal, o
Projeto de Lei nº 146/2019, que dispõe sobre a criação da Semana
Estadual da Saúde do Professor 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 146/2019, que
dispõe sobre a criação da Semana Estadual da
Saúde do Professor 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 146/2019.

RAZÕES DO VETO
A propositura legislativa, em linhas gerais, dispõe sobre a criação,

no âmbito da rede estadual de ensino, da Semana Estadual da Saúde do
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Professor, a qual terá por finalidade zelar pela saúde dos profissionais da
educação por meio da realização de palestras e de exames médicos (de
sangue, oftalmológicos e fonoaudiológicos), bem como por meio de
consultas com psicólogos.

Inicialmente há de se destacar que a proposta é meritória vez que
reforça o Princípio da Valorização dos Profissionais da Educação, insculpido
no art. 206, inciso V, da Constituição da República.

Não obstante a louvável iniciativa do legislador, há de ser negada
sanção aos arts. 2º, caput e incisos, 4º e 5º do Projeto de Lei nº 146/2019,
pelas razões a seguir delineadas.

De acordo com o art. 2º da proposta legislativa, é obrigatória a
realização de exames de sangue, oftalmológicos e fonoaudiológicos, nos
seguintes termos:

Art. 2º  Integrarão o rol de exames obrigatórios:
I - exame de sangue;
II - exames oftalmológicos;
III - exames fonoaudiológicos.
[grifo nosso]

A amplitude redacional do dispositivo acima transcrito
indiretamente sugere que os exames de sangue, oftalmológicos e
fonoaudiológicos sejam realizados independentemente de
manifestação do profissional da educação, o que mitiga a capacidade
de autodeterminação do servidor e, por conseguinte, de se recusar a
realizar tais procedimentos médicos.

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da
República (art. 1º, inciso III, CF), vetor de interpretação dos sistemas
jurídicos e, em sua dimensão individual, atua na capacidade de
autodeterminação do indivíduo, que tem o direito de escolher os rumos da
sua vida e definir os seus comportamentos (dignidade como autonomia).

Na forma redigida, o art. 2º do Projeto de Lei nº 146/2019 prevê
que o que é obrigatória é realização do exame e não a oferta por parte da
Administração Pública.

Esse é o entendimento decorrente da interpretação sistemática da
proposta legislativa, a qual estabelece, em seu art. 3º, que será assegurada,
aos profissionais da educação, consulta com psicólogos, desde que
solicitado.

Desse modo, considerando que, na forma proposta, a execução do
comando normativo disposto no art. 2º do Projeto de Lei em apreço
poderia implicar desrespeito a liberdades individuais e à dignidade da
pessoa humana, bem como prática de tratamento desumano, oponho
veto ao art. 2º, caput e incisos, do Projeto de Lei nº 146/2019, por
padecer de vício de inconstitucionalidade material.

O art. 4º assim dispõe:
Art. 4º A escolha de todos os profissionais do corpo de saúde para

a realização dos exames ficará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.
O referido dispositivo, além de interferir na organização de atividade

a ser desenvolvida pelo Poder Executivo, estabelece atribuição específica
para a Secretaria de Estado da Saúde, à revelia das competências do
órgão estadual responsável pela gestão pública dos recursos humanos,
bem como dos órgãos e entidades aos quais estão vinculados os
profissionais da educação da rede estadual.

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 rijo
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 artigo 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:

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
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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 de Saúde
(escolha dos profissionais que realizarão os exames dos profissionais da
educação quando da Semana Estadual da Saúde do Professor), forçoso
reconhecer a necessidade de veto ao art. 4º do Projeto de Lei nº 146/2019
haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Por outro lado, o art. 5º da proposta legislativa em apreço prevê o
seguinte:

Art. 5º Este programa poderá ser financiado com a base
orçamentária prevista pelo artigo 212 da Constituição Federal.

O Projeto de Lei sugere que os dispêndios decorrentes da realização
da Semana Estadual sejam custeados com os recursos insculpidos no art.
212 da Constituição Federal, que determina aos entes federados a aplicação
de percentuais mínimos da receita resultante de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.

A despesa pública consiste no conjunto dos dispêndios das pessoas
jurídicas de direto público necessários ao funcionamento dos seus
respectivos serviços, bem como na aplicação de certa quantia em dinheiro
por parte do agente público competente, dentro de uma autorização
legislativa para a consecução do interesse público.

O sistema orçamentário brasileiro é regido pelo princípio da
legalidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa pública como
“todo dispêndio previsto no orçamento”.

Nos termos do art. 165, inciso III, da Constituição da República,
é reservado ao Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre
matéria orçamentária, o que, em respeito à separação dos Poderes,
consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais entes
federados.

A função legislativa de frear e limitar os poderes do Executivo na
elaboração do orçamento deve ocorrer no momento de deliberação e
aprovação da proposta orçamentária, vedada a vinculação abstrata de
receitas, salvo as autorizações constitucionais.

Desse modo, não cabe ao Poder Legislativo interferir na gestão
financeira da Administração Pública, estabelecendo a fonte de custeio de
determinada despesa pública, sem oportunizar ao Poder Executivo o juízo
de conveniência e oportunidade acerca de qual recurso financeiro
suportará a realização da Semana Estadual da Saúde do Professor.

Sobre a matéria, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. NORMA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DESTINA PARTE
DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A ENTIDADES DE
ENSINO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
ARTS. 161, IV, F, E 199, §§ 1º E 2º. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE
INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. Ação
Direita de Inconstitucionalidade em que se discute a validade
dos arts. 161, IV, f e 199, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de
Minas Gerais, com a redação dada pela Emenda Constitucional
Estadual 47/2000. Alegada violação dos arts. 61, § 1º, II, b, 165,
III, 167, IV e 212 da Constituição. Viola a reserva de iniciativa
do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária a norma
que disponha, diretamente, sobre a vinculação ou a
destinação específica de receitas orçamentárias (art. 165,
III, da Constituição). A reserva de lei de iniciativa do Chefe do
Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição somente
se aplica aos Territórios federais. Inexistência de violação
material, em relação aos arts. 167, IV e 212 da Constituição, na
medida em que não há indicação de que o valor destinado (2%
sobre a receita orçamentária corrente ordinária) excede o limite

da receita resultante de impostos do Estado (25% no mínimo)
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF. ADI 2447, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-228 DIVULG
03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-01 PP-
00120, grifo nosso).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL N. 9.723.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PÚBLICO. APLICAÇÃO MÍNIMA DE 35% [TRINTA E
CINCO POR CENTO] DA RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS. DESTINAÇÃO DE 10% [DEZ POR
CENTO] DESSES RECURSOS À MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS
ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA
ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 165, INCISO III, E 167, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Preliminar de inviabilidade
do controle de constitucionalidade abstrato. Alegação de que os
atos impugnados seriam dotados de efeito concreto, em razão
da possibilidade de determinação de seus destinatários.
Preliminar rejeitada. Esta Corte fixou que “a determinabilidade
dos destinatários da norma não se confunde com a sua
individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato de
efeitos concretos, embora plúrimos” [ADI n. 2.135, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12.5.00]. 2. A lei estadual
impugnada consubstancia lei-norma. Possui generalidade e
abstração suficientes. Seus destinatários são determináveis, e
não determinados, sendo possível a análise desse texto normativo
pela via da ação direta. Conhecimento da ação direta. 3. A lei não
contém, necessariamente, uma norma; a norma não é
necessariamente emanada mediante uma lei; assim temos três
combinações possíveis: a lei-norma, a lei não norma e a norma
não lei. Às normas que não são lei correspondem leis-medida
[Massnahmegesetze], que configuram ato administrativo apenas
completável por agente da Administração, portando em si
mesmas o resultado específico ao qual se dirigem. São leis apenas
em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material.
4. Os textos normativos de que se cuida não poderiam
dispor sobre matéria orçamentária. Vício formal
configurado — artigo 165, III, da Constituição do Brasil —
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo das leis
que disponham sobre matéria orçamentária. Precedentes.
5. A determinação de aplicação de parte dos recursos destinados
à educação na “manutenção e conservação das escolas públicas
estaduais” vinculou a receita de impostos a uma despesa
específica — afronta ao disposto no artigo 167, inciso IV, da
CB/88. 6. Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 2o do artigo 202 da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Lei estadual n.
9.723, de 16 de setembro de 1.992.
(STF. ADI 820, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 15/03/2007, DJe-036 DIVULG 28-02-2008
PUBLIC 29-02-2008 EMENT VOL-02309-01 PP-00065)

A usurpação da iniciativa legislativa em matéria orçamentária por
parlamentar ou mesmo pelo constituinte estadual ocorre tanto pela criação
de rubricas quanto pelo estabelecimento de vinculações de receitas
orçamentárias que impactam diretamente a formação e a execução do
orçamento estadual, afetando a programação orçamentária e
disponibilidade de recursos para outras ações e políticas públicas a encargo
da Administração Pública.
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Em razão das disposições constantes do art. 165, III, da

Constituição da República e por cercear o poder de gestão financeira
constitucionalmente conferido ao Poder Executivo, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao art. 5º do Projeto de Lei nº 146/2019 por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal.

Nessas circunstâncias, considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte, de
modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais,
oponho veto aos arts. 2º, caput e incisos, 4º e 5º do Projeto de Lei nº
146/2019.

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 vigente, 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
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 146/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE  NOVEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N° 103/2019

São Luís, 13 de novembro de 2019

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 229/2019, que
assegura às parturientes o direito de ser acompanhadas por doulas, durante
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades ou estabelecimentos de saúde pública ou privada.

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 integral ao Projeto de Lei nº 229/2019, que
assegura às parturientes o direito de ser
acompanhadas por doulas, durante o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades ou estabelecimentos de saúde pública
ou privada.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei n°
229/2019.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, visa garantir às parturientes

o direito de ser acompanhadas por doulas, quando do trabalho de parto,
parto e pós-parto, nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados
localizados no Estado do Maranhão.

Nos termos do art. 1°, § 1°, do Projeto de Lei n° 229/2019, as
doulas são acompanhantes de parto escolhidas pelas gestantes e parturientes
para prestar-lhes suporte contínuo no ciclo gravídico puerperal, favorecendo
a evolução do parto e bem-estar da gestante.

Em que pese a louvável iniciativa do legislador, há de ser negada
sanção à propositura pelas razões a seguir delineadas.

Na forma do art. 5°, inciso XIII, da Constituição Federal, é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer, as quais são fixadas pela União, no
exercício da competência legislativa privativa insculpida no art. 22, XVI,
do texto constitucional vigente.

Embora a regra seja a liberdade para o exercício de trabalho, ofício
ou profissão, a cláusula constante da parte final do inciso XIII do art. 5° da
Carta Magna, permitiu que o legislador infraconstitucional estabelecesse
exigências e restrições para o exercício de atividades que, de alguma maneira,
possam trazer perigo de dano à coletividade ou prejuízos diretos a direitos
de terceiros, a exemplo da medicina e demais atividades ligadas à área de
saúde (em seus diversos aspectos), da engenharia, da advocacia e da
magistratura.

A despeito de a atividade desenvolvida pelas doulas ser reconhecida,
pelo Ministério do Trabalho, como ocupação, integrando, assim, a
Classificação Brasileira de Ocupações (3221: Tecnólogos e técnicos em
terapias complementares e estéticas / 3221-35 - Doula), não há norma
jurídica que a regulamente enquanto trabalho, profissão ou ofício.

O Projeto de Lei nº 229/2019, a pretexto de prescrever regras de
caráter administrativo acerca da atuação das doulas junto aos
estabelecimentos de saúde localizados no Estado do Maranhão, acabou
por regulamentar a referida atividade, uma vez que exigiu, dentre outros
elementos, a apresentação de certificação de formação profissional (art.
1°, § 1 0, e art. 4°, inciso V) para atuação.

A intervenção normativa do Estado na esfera da liberdade
profissional somente se legitima quando presentes razões impostas pela
necessidade social de preservação e proteção do interesse público, a exemplo
daquelas atinentes à segurança, à proteção e à saúde das pessoas em gerais.

Desse modo, com vistas a evitar que cada ente federativo estabeleça
regras próprias acerca dos requisitos/condições para o exercício de trabalho,
profissão ou ofício, a norma a que se refere o art. 5°, inciso XIII, da
Constituição Federal necessariamente deve ser lei federal aplicável
nacionalmente, editada com esteio no art. 22, XVI, da Carta Magna.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 8.107, de 27 de
outubro de 1992, e Decretos n° 37.420 e n” 37.421, todos do
Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de
despachante perante os órgãos da Administração Pública
estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I
e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada
procedente. 1. A Lei estadual n” 8.107/92, a pretexto de
prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação
dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou
por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os
próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência
legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis
sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de
profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5°, XIII, da
Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional,
não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados
quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade
profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica
nos arts. 7° e 8° da lei impugnada, impôs limites excessivos ao
exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado,
submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico
assemelhado ao de função delegada da administração pública,
afrontando materialmente o disposto no art. 5°, inciso XIII, da
Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.
(STF. ADI 4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
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DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014, grifo
nosso)

Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que cria
“serviço comunitário de quadra”. Competência da União.
Inconstitucionalidade. I. A Lei n” 2.763/200 I, do Distrito Federal,
estabelece condições para o exercício de atividades típicas de
policiamento ou segurança ostensivos, tais como o
acompanhamento da chegada e a saída de moradores de suas
moradias, bem como a vigilância de seus automóveis e
residências. 2. O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição
exclusiva das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5°, da
Constituição, sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já
em relação ao exercício de atividades de vigilância e segurança de
pessoas e patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer
qualquer tipo de regulamentação, pois é de competência privativa
da União legislar sobre as condições para o exercício de
profissões(Constituição, art. 22, XVI). 3. Procedência do
pedido.
(STF, ADI 2752, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, embora o Projeto de Lei n° 229/2019 tenha
inicialmente a intenção de garantir às parturientes o direito de ser
acompanhadas por doulas, quando do trabalho de parto, parto e pós-
parto, a proposta acabou estabelecer condicionantes para o exercício dessa
ocupação, o que não encontra amparo nas competências constitucionais
legislativas conferi das aos Estados-Membros.

Por essa razão, a proposta legislativa resta prejudicada em sua
integral idade, vez que não havendo regulamentação federal acerca do
trabalho desenvolvido pelas doulas, carecem ao Estado-Membro
parâmetros normativos suficientes para assegurar às parturientes o direito
de ser acompanhadas por tais prestadoras de serviços, considerando, em
especial, os impactos decorrentes das atividades desenvolvidas por essas
durante o ciclo gravídico puerperal.

Ademais, há de se ressaltar que, ao prever o livre acesso das
doulas nos estabelecimentos de saúde privados (art. 1°), a proposta
legislativa acabou por disciplinar relações entre particulares, em especial,
no que tange à prestação de serviços e às formas de uso da propriedade.

Ocorre, entretanto, que, nos termos do art. 22, inciso I, da
Constituição da República é competência privativa da União legislar
sobre direito civil, ramo da ciência jurídica no qual estão inseridas as
normas atinentes às relações privadas.

Desse modo, considerando a competência residual dos Estados-
Membros e a competência privativa da União para legislar sobre direito
civil (art. 22, inciso I, e art. 25, § 1º da Constituição Federal), imperioso
reconhecer a impossibilidade de lei estadual intervir no funcionamento de
estabelecimentos privados.

Nessas circunstâncias, pelas razões delineadas supra e
considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir na
construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de
intersecção entre os Poderes estatais, forçoso reconhecer a necessidade de
veto integral ao Projeto de Lei n° 229/2019.

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 vigente, 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 integralmente o Projeto de Lei n° 229/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 559 / 19

Modifica a redação do art. 1º e do inciso VII do art.
4º e acrescenta inciso VIII ao art. 3º à Lei nº 10.411;
de 30 de dezembro de 2015.

Art. 1° - O art. 1º e o art. 4º, inciso VII da lei nº 10.411, de 30 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos -FERH e dá outras providencias, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º – O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH,
criado nos termos do art. 24 da Lei Estadual n° 8.149 de 15 de
junho de 2004, destina-se à implantação e ao suporte financeiro,
de custeio e de investimentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos e do Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado
de Recursos Hídricos do Maranhão – SEGIRH e será regido
pelos objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos
estabelecidos nesta política.
Art. 2º - ...................................................................................
Art. 3º - ................................................................................,
Art. 4º - ................................................................................
 VII – exercer as atividades de ordenamento e liquidação de
despesas do FERH.”

Art. 2° -Fica acrescido ao art. 3º da Lei nº 10.411, de 30 de dezembro
de 2015, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos -FERH
e dá outras providencias, o inciso VIII com a seguinte redação:

“Art. 3º - .................................................................................
VIII – um representante do Comitê de Bacias Hidrográficas
do Estado, indicado pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CONERH “

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís (MA), 13 de novembro de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 560 / 19

ALTERA A LEI ESTADUAL 10.417 DE 2016,
POSSIBILITANDO QUE RECURSOS DO FUNDO
ESTADUAL DE DIREITOS DIFUSOS SEJAM
DIRECIONADOS ÀS INSTITUIÇÕES
FILANTRÓPICAS QUE ATENDAM PACIENTES DO
SUS.

Art. 1º - Acrescente-se o inciso VII ao art. 3º da Lei Estadual nº
10.417 de 2016, que dispõe sobre a destinação dos recursos arrecadados
pelo Fundo Estadual de Direitos Difusos – FEDD, com a seguinte redação:

Art. 3º - Os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos - FEPDD serão destinados ao
financiamento das seguintes atividades:
(...)
VIII – custeio para aquisição de bens, equipamentos e serviços
de saúde em geral das instituições filantrópica que atendam
pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS. (NR)

Art. 2º - Acrescente-se o inciso VII ao art. 5º da Lei Estadual nº
10.417 de 2016, que dispõe sobre o Conselho Gestor do Fundo Estadual
de Direitos Difusos – FEDD, com a seguinte redação:
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Art. 7º - Um representante da Secretaria de Estado da Saúde.
(NR)

Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 08 de novembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Ordinária ora submetido à apreciação desta
Assembleia Legislativa altera a Lei Estadual nº 10.417 de 2016, para
possibilitar que recursos do Fundo Estadual de Direitos Difusos possam
ser destinados ao custeio de aquisição de bens, equipamentos e serviços de
saúde em geral das instituições filantrópica que atendam pacientes oriundos
do Sistema Único de Saúde – SUS.

É o Código de Direito do Consumidor quem define o que são
interesses difusos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e
das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar
de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;

A jurisprudência brasileira alçou a saúde ao status de direito
individual subjetivo. Entretanto, este caráter, em função do art. 127 e 129
da Constituição, passou a merecer proteção diferenciada, via ação civil
pública, estabelecendo-se a titularidade do Ministério Público para tal
atividade. Nesta esteira, o art. 127 da Constituição estabelece que cabe ao
Ministério Público a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis.
Relembrando, o art. 6º da Constituição, prevê os direitos sociais incluindo
entre eles, expressamente, o direito à saúde. Por outro lado, o art. 129, II e
III, também da Constituição da República, afirma que cabe ao Parquet
zelar pelo respeito por parte dos Poderes Públicos dos serviços de relevância
pública, bem como utilizarem-se da ação civil pública para a salvaguarda
de direitos coletivos e difusos. É com base nessa interpretação que o
Supremo Tribunal Federal – STF proferiu seguinte decisão:

LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O
Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil
pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável
à saúde de pessoa individualizada (BRASIL, STF, RE 407902/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-05-2009).

Através deste julgado conclui-se que mesmo que se considere a
saúde sob a ótica de um direito individual, ainda assim o Ministério Público
permanece competente para ajuizar ação civil pública visando ao
requerimento de medicamentos indispensável à saúde de pessoa
individualizada. Esta situação demonstra que se há competência do
Ministério Público para interpor ação civil pública, o direito à saúde deve
ser considerado como coletivo ou difuso, isto para guardar coerência com
a expressão do art. 129, III, da Constituição da República.

Em assim sendo, a saúde é um direito social disposto nos arts. 6º
e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a União
e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser competência
comum entre os entes federados cuidar da saúde - todos da Constituição
da República de 1988 - e as mesmas previsões encontram-se dispostas na
Constituição do Estado do Maranhão, essa proposição objetiva oferecer
uma alternativa para a crise de financiamento das instituições filantrópicas
que realizam serviços essenciais de saúde para os maranhenses, podendo
ser citado, como exemplo, a Fundação Antônio Dino, mantenedora do
Hospital Aldenora Bello, pioneiro no tratamento do câncer no Maranhão,

realizando inclusive o atendimento de pacientes oriundos do Sistema Único
de Saúde e que atravessa gravíssimos problemas orçamentários.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela aprovação
deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o entendimento
dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor da ampliação da destinação
dos recursos do Fundo Estadual de Direitos Difusos, tendo em vista o
caráter difuso que o direito à saúde apresenta.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 08 de novembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI Nº 561 / 19

Estabelece Diretrizes para a coleta e destinação final
pelos fabricantes de bebidas em embalagens de vidro
e dá outras providencias.

Art. 1º – Ficam estabelecidas Diretrizes para coleta e destinação
final, inclusive através de processos de economia solidária, de vasilhames
de garrafas de vidro do tipo de long neck, de garrafas de 600 (seiscentos)
mililitros, e de 1 (um) litro, que sejam descartáveis, utilizadas para consumo
de cervejas e refrigerantes, no âmbito no Estado do Maranhão.

Parágrafo Único: O disposto nesta Lei também se aplica a outros
vasilhames de garrafas de vidro não retornáveis.

Art. 2º -  Todos os estabelecimentos que vedem diretamente para
consumo local produtos que utilizem garrafas de vidro do tipo long neck,
e garrafas de 600 (seiscentos) mililitros, e de 1 (um) litro, todas descartáveis,
ficam responsáveis pela coleta desse produto.

§ 1º O recolhimento das garrafas tipo long neck, e de cervejas
ficarão sob a responsabilidade dos fabricantes, podendo os mesmos
firmarem termo de cooperação com empresas de reciclagem, públicas ou
privadas, para atender o disposto neste parágrafo.

§ 2º Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos
que vendem bebidas em garrafa de vidro do tipo long neck de garrafas de
600 (seiscentos) mililitros, e de 1 (um) litro, diretamente para consumo no
local, ficam obrigados a manter recipientes para a coleta desses produtos,
em locais visíveis nos postos de venda, para depósito por parte do
consumidor e para recolhimento por parte dos fabricantes.

Art. 3º – Os supermercados e hipermercados devem manter
recipientes para  a coleta das garrafas de vidro do tipo long neck, e garrafas
de 600 (seiscentos) mililitros, e de 1 (um) litro, em locais visíveis, para
deposito por parte do consumidor e para recolhimento por parte dos
fabricantes.

Art. 4º - Fica facultado a terceiros, a coleta dos vasilhames de long
neck, e garrafas de 600 (seiscentos) mililitros, e de 1 (um) litro, nos locais
de deposito para posterior venda das mesmas aos estabelecimentos de
reciclagem desse tipo de material integrantes ao disposto nesta Lei.

Art. 5º - O não cumprimento do disposto nesta Lei pelos
estabelecimentos acarretará ao infrator multa a ser definida em decreto
regulamentador, na primeira infração, e cobrada em dobro no caso de
reincidência.

Art. 6º - O poder Público Estadual poderá celebrar acordos de
parcerias entre cooperativas populares no campo da economia solidária e
empresas especializadas em coleta, reciclagem e destinação no campo da
economia solidária e empresas especializadas em coleta, reciclagem e
destinação final de embalagens e garrafas plásticas, para o cumprimento da
presente Lei.

Art. 7º - Os órgãos ambientais, juntamente com o Instituto de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/
MA, ficarão responsáveis pela fiscalização e aplicação das respectivas
multas por infração ao desrespeito às regras impostas por essa Lei.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 13 de novembro de 2019.
- É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual - PT
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JUSTIFICATIVA

O uso do vidro em garrafas e diversas embalagens, como de bebidas,
medicamentos, perfumes, cosméticos, alimentos em conserva e outros
artigos, tem aumentado cada vez mais, e aqui e em todo o mundo tem se
tornado um grave problema ambiental, visto que há dificuldade de reciclagem
do produto, e sua decomposição natural levam milhares de anos. Importante
ressaltar que no nosso Brasil são produzidos anualmente milhões de
garrafas long neck, e garrafas de 600 (seiscentos) mililitros, e de 1 (um)
litro, e a grande parte é descartada no meio ambiente, e a situação fica
distante do controle das autoridades. 

Fica claro que o problema destas garrafas é que elas não tem o que
se denomina como “logística reversa”, especialmente das Long Neck, e as
garrafas não são de fácil decomposição e depois de utilizadas vão direto
para o lixo, não sendo reutilizáveis como boa parte das garrafas
convencionais.

Dessa forma, o cuidado com este tipo de material diz respeito
diretamente com a Política de Meio Ambiente pois o seu impacto no
ambiente é direto e pode causar imensuráveis transtornos e poluir áreas,
com risco a pessoas e animais, posto que o material pode ser cortante,
causando ferimentos e demais transtornos.

Com a elevação do consumo destas garrafas, largamente utilizada
no armazenamento de cervejas e refrigerantes, entre outras bebidas, tem
aumentado significativamente no Brasil, e no nosso Estado, o descarte
irregular deste material, vindo a poluir o ambiente. Some-se a isso o fato de
que na Capital do Estado o serviço de coleta de resíduos familiares não
aceita levar este tipo de material no meio dos materiais da coleta semanal,
e a população fica sem efetivamente saber a destinação correta.

Devido o impacto e a ausência de coleta correta, algumas cidades
do Brasil já não permitem a comercialização deste produto.

A não destinação correta destas garrafas de vidro além dos
problemas indicado, ainda podem agravar a situação, como no caso de
serem indevidamente enviadas para os aterros e lixões, as mesmas ainda
são focos de doenças como a dengue, o zika vírus e o chikungunya, agravando
o problema ambiental.

Com o presente projeto de lei, nosso Estado pode avançar no
cuidado com o meio ambiente, a exemplo de outras unidades da federação
e de vários países que estão bem avançados no tratamento de seus resíduos
sólidos, como na Europa, que já impôs barreiras para a produção de
embalagens não retornáveis para bebidas alcoólicas há muito tempo. Sem
dúvida o ganho é para toda a sociedade do nosso estado. Destaque-se que
o disposto nesta Lei também se aplica a outros vasilhames de garrafas de
vidro não retornáveis, ampliando o seu grau de importância.

Assim, com a presente proposição legislativa, nosso Estado poderá
reforçar sua política estadual de proteção ao meio ambiente, e com a
efetiva implantação dos objetivos que nela constam, ser destaque nacional
na conservação do ambiente, que no momento tanto precisa diante das
gravas ameaças ao clima da Terra, impactado diretamente pelos efeitos do
aquecimento global, merecendo que os pares desta Casa do Povo
manifestem apoio à presente proposta Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 13 de novembro de 2019.
- É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual - PT

PROJETO DE LEI Nº 562 / 19

Dispõe sobre a inclusão do símbolo do Transtorno
do Espectro Autista na cédula de identidade expedida
pela Secretaria de Estado e Segurança Pública.

Art. 1º. Na cédula de identidade expedida pela Secretaria de Estado
de Segurança Pública deverá constar o símbolo do Transtorno do Espectro
Autista.

Parágrafo único – A comprovação do Transtorno do Espectro
Autista será mediante laudo médico.

Art.2º- Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no
prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.

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

Art.4º Revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 13 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, também conhecida como

Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

A Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. Além disso, de início há que se esclarecer que a pessoa
com transtorno autista teve a sua normatização na Lei 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos
da pessoa com transporte no espectro autista.

De acordo com a Universidade de São Paulo (USP) o autismo é
uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar
também no comportamento do indivíduo. Segundo dados do CDC (Center
of Deseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados
Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma,
estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca
de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no Estado de
São Paulo. Contudo, apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas
ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. O dia 2 de abril foi
instituído pela ONU em 2008 como o Dia Mundial de Conscientização do
Autismo.

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o símbolo do
Transtorno do Espectro Autista na Cédula de Identificação, que se
constituirá em instrumento fundamental para o aperfeiçoamento das
diretrizes e consecução dos objetivos definidos pela legislação vigente,
para a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.

Dito isso, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para garantir a regulamentação da Lei Federal nº 12.764 em
nível estadual e mais direitos às Pessoas com Transtorno do Espectro
Autista. Dessa maneira, conseguiremos o aperfeiçoamento e a modernização
do Estado do Maranhão garantindo mais efetividade do Poder Público e o
respeito aos Direitos Humanos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012;

Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 158 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Edilson Baldez das Neves.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Edilson Baldez das Neves.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 5 de novembro de 2019. - ARISTON RIBEIRO - Deputado
Estadual (AVANTE)

Coautores:
Antônio Pereira

Deputado Estadual (DEM)

Zito Rolim
Deputado Estadual (PDT)
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JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados
merecedores do recebimento da comenda.

Natural de Rosário - MA, Edilson Baldez veio para São Luís onde
se tornou Técnico de Edificações, Engenheiro Civil e Engenheiro de
Segurança do Trabalho. Apaixonado pela profissão foi professor da escola
Técnica e da UEMA, onde foi coordenador do Curso de Engenharia Civil
da Universidade Estadual. Começou a trabalhar como desenhista de
arquitetura da construtora Itapoã S/A Indústria e Comércio até construir
sua própria empresa, a Pecil Projetos de Engenharia e Construção Civil
Ltda que mais tarde se transformaria na ENGEC, primeiro dos quatro
empreendimentos de que é sócio-diretor, além dos hotéis Skina, Abbeville
e o Quality Grand São Luís, além de ser membro do Conselho Estadual de
Turismo e do Conselho da EMAP. Entre as diversas obras públicas
realizadas no Maranhão e construção de vários edifícios residenciais,
destaque para a reforma e ampliação do teatro Artur Azevedo.

Referência e líder empresarial na defesa dos interesses da classe
industrial, Baldez foi também vice-presidente da FIEMA, da Associação
Comercial do Maranhão (ACM) até chegar a presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e diretor da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), entidade máxima de defesa da indústria. É
também cidadão ludovicense e imperatrizense por toda contribuição ao
desenvolvimento da capital e do Maranhão.  Esposo de Maria Dolores e
pai de: Edma, Édila, França, Marisa, Karla, Kamila e Klaudia.

Como se observa, a trajetória de Edilson Baldez das Neves o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio da Segurança
Pública.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 5 de novembro de 2019. - ARISTON RIBEIRO - Deputado
Estadual (AVANTE)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 159 / 19

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a professora Maria do Socorro Campos
Naufel.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman à professora Maria do Socorro Campos Naufel, fundadora do
Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

A ilustre maranhense Maria do Socorro Campos Naufel, natural
de São Luís, professora normalista, é a fundadora e diretora geral do Centro
Educacional Montessoriano Reino Infantil.

Tem formação montessoriana, realizada no Brasil e em Roma.
O Reino Infantil foi a primeira escola a adotar a pedagogia da

Educadora Maria Montessori, no Estado do Maranhão.
Fundada no dia 14 de fevereiro de 1974, inicialmente com 5 (cinco)

alunos, com o apoio da saudosa Professora Ana Maria Saldanha, foram
erguidos os primeiros alicerces da Escola Reino Infantil que atualmente
abrange os níveis:

Educação Infantil;
Educação Fundamental; e
Ensino Médio.

A professora Maria do Socorro foi a fundadora do Centro de
referência Montessori do Maranhão, em 2011, o primeiro da América
Latina.

Exerceu a Coordenação Regional do PEA/UNESCO no Estado do
Maranhão.

Em reconhecimento ao trabalho educacional que desenvolve, já
recebeu as seguintes homenagens:

 - Medalha de Mérito Educacional Professora Ana Maria Saldanha,
pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão;

 - Medalha da Ordem do Mérito Timbira, pelo Governo do Estado
do Maranhão;

- Prêmio Darcy Ribeiro, a maior comenda da Educação no Brasil,
pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

MOÇÃO Nº 050 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações ao DR. JOSÉ DE RIBAMAR
SÁ SILVA, pela promoção para a classe de Professor Titular do
Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, na
carreira de Magistério Superior.

Cumpre mencionar que o DR. JOSÉ DE RIBAMAR SÁ SILVA
é distinto economista, além de desempenhar valoroso ofício por muitos
anos como Professor na instituição de ensino superior pública federal do
Maranhão.

Por tudo isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados pelo DR. JOSÉ DE RIBAMAR SÁ
SILVA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho pela educação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de novembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 051 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção Repúdio ao Governo Federal contra a
privatização dos Correios, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica,
BASA, Banco do Nordeste, BNDES e Petrobras que constituem uma das
mais antigas e importantes empresas estatais do país, que nos últimos
anos vêm sofrendo virulentos ataques e têm sido submetidas a um processo
de sucateamento, como parte do projeto neoliberal que, através da
imposição dos mecanismos de mercado como uma tentativa de reversão da
crise do capital, impõe várias políticas de privatizações e de ajuste estrutural,
resultando na depreciação da coisa pública sob o pretexto de algumas
serem deficitárias, ou até mesmo não darem lucros.

Essas estatais foram criadas para exercer atividades de interesse
público na construção de políticas desenvolvimentistas e extinguir o
patrimônio público põe em risco os projetos sociais e os investimentos
em melhorias sociais, no campo e na cidade, por esse e outros motivos
devem ser preservadas.

Assim, apoiamos e nos unimos a todas as reivindicações destas
categorias que deflagram movimentos de greve em todo o país, como
forma de lutar contra a privatização dessas instituições, defendendo que as
empresas públicas não sejam entregues à iniciativa privada, que é mais
uma demonstração de retrocesso do Governo Federal com o aumento das
violações e o desrespeito aos direitos sociais e econômicos de um país com
cenário tenso de 15 milhões de pessoas em extrema pobreza, 55 milhões
de pobres, e taxa desemprego que já chega a 13 milhões de pessoas.
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Face ao exposto, apresentamos a presente moção de veemente

repúdio às concessões do patrimônio público à iniciativa privada, pois
essas privatizações não ofendem apenas os trabalhadores dos Correios,
Bancos Públicos, Eletrobrás e Petrobras, mas toda a classe trabalhadora
brasileira.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 12 de novembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 644 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispões o Regimento Interno deste Poder, requeiro
a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhada
Mensagem de Congratulações e Aplausos a AMASP - Associação
Maranhense de Supermercados, através de seu Presidente Antonio
Iris, em alusão ao “Dia Nacional dos Supermercados”, comemorado
em 12 de Novembro.

Vale ressaltar que comemorar o dia do Supermercado é valorizar
um ramo dinâmico e essencial da economia de qualquer país, pois é um
setor que está em constante evolução, buscando se adaptar às necessidades
das pessoas, e que tem papel fundamental no controle da inflação.

Os supermercados contribuem também de forma muito positiva
para o desenvolvimento social do Estado, além de ser um canal de grande
geração de empregos.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 12 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. 18.11.19
EM: 14.11.19

REQUERIMENTO Nº 672 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, § 4° do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, após manifestação da Mesa, a votação do
parecer n° 719/2019 e n° 724 / 2019 oriundo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário aos Projetos de Lei Ordinária
n° 476/2019 e n° 493/2019 de minha autoria, pelo Plenário da Casa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de novembro de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.11.19
EM: 14.11.19

REQUERIMENTO Nº 673 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, retirar de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 456/2019,
de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.11.19
EM: 14.11.19

REQUERIMENTO Nº 674 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, retirar de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 402/2019,
de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.11.19
EM: 14.11.19

INDICAÇÃO Nº 1540 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a adoção do programa
“Fila Única do SUS” em âmbito estadual, nos moldes do anteprojeto
em anexo.

O programa consiste em uma fila única capaz de reunir em um
só cadastro todos os pacientes em espera de cirurgias eletivas. A
indicação pretende dar transparência e agilidade ao atendimento dos
pacientes, que algumas vezes ficam sujeitos à fila de um único hospital,
deixando de concorrer às vagas em outras unidades do Maranhão.
Além disso, ao saber a demanda regional, o governo estadual poderá
alocar os recursos de forma mais eficiente onde existe maior necessidade,
garantindo o princípio da eficiência esculpido explicitamente na
Constituição Federal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1541 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SR. CLAYTON NOLETO,
solicitando que a estrada que liga o povoado Santeiro (Viana) à cidade
de Pedro do Rosário seja reconhecida como Rodovia do Estado do
Maranhão / MA. Tal ação servirá para promover o desenvolvimento
econômico e social, bem como proporcionará a trafegabilidade de
milhares de pessoas que dependem desta via pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
novembro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1542 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que faça uma elaboração de
estudos e adoção de providências que viabilizem a transformação do
Anteprojeto de Lei em anexo em projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de novembro de
2019. - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1543 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF,
SENHOR JULIO CESAR MENDONÇA, solicitando providências no
sentido de INCLUIR NO PROGRAMA “ÁGUA DOCE” - PAD, A
COMUNIDADE DE BOTEQUIM, NO MUNICIPIO DE TURIAÇU,
OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DA BASE DE CONCRETO
QUE SUSTENTA A CAIXA D’ÁGUA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RESIDENCIAL DA COMUNIDADE,
considerando que a estrutura encontra-se comprometida, com sérios riscos
de desabamento.

Sistemas de abastecimento d’água são muito importantes para a
melhoria da saúde e para as condições de vida das famílias que residem nas
comunidades carentes, controla, previne doenças e promove hábitos
higiênicos.

A comunidade de Botequim, no município de Turiaçu, através da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Botequim, pede uma
atenção especial a nossa propositura e que a mesma seja executada ainda
no exercício de 2019, haja vista que os moradores, podem ficar, em breve,
sem abastecimento d’água, caso a estrutura de concreto venha a desabar,
comprometendo o fornecimento d’água para consumo humano e para o
consumo na agricultura familiar rural.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 12 de novembro de
2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 1544 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a EXCELENTÍSSIMA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA – SAGRIMA,
SENHORA FABIANA VILAR, solicitando providências no sentido de
determinar A RECUPERAÇÃO DA BASE DE CONCRETO QUE
SUSTENTA A CAIXA D’ÁGUA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RESIDENCIAL/RURAL DA COMUNIDADE
DE BOTEQUIM NO MUNICIPIO DE TURIAÇU, considerando que
a estrutura encontra-se comprometida, com sérios riscos de desabamento.

Sistemas de abastecimento d’água são muito importantes para a
melhoria da saúde e para as condições de vida das famílias que residem nas
comunidades carentes, controla, previne doenças e promove hábitos
higiênicos.

A comunidade de Botequim, no município de Turiaçu, através da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Botequim, pede uma
atenção especial a nossa propositura e que a mesma seja executada ainda
no exercício de 2019, haja vista que os moradores, podem ficar, em breve,
sem abastecimento d’água, caso a estrutura de concreto venha a desabar,
comprometendo o fornecimento d’água para consumo humano e para o
consumo na agricultura familiar rural.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 12 de novembro de
2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

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

INDICAÇÃO Nº 1545 / 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
EXCELENTISSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
INFRAETRUTURA - SINFRA, SENHOR CLAYTON NOLETO,
solicitando providências no sentido de determinar QUE SEJA
RECUPERADA A BASE DE CONCRETO QUE SUSTENTA A CAIXA
D’ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO RESIDENCIAL
DA COMUNIDADE BOTEQUIM, NO MUNICIPIO DE TURIAÇU,
considerando que a estrutura encontra-se comprometida, com sérios riscos
de desabamento.

Sistemas de abastecimento d’água são muito importantes para a
melhoria da saúde e para as condições de vida das famílias que residem nas
comunidades carentes, controla, previne doenças e promove hábitos
higiênicos.

A comunidade de Botequim, no município de Turiaçu, através da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Botequim, pede uma
atenção especial a nossa propositura e que a mesma seja executada ainda
no exercício de 2019, haja vista que os moradores, podem ficar, em breve,
sem abastecimento d’água, caso a estrutura de concreto venha a desabar,
comprometendo o fornecimento d’água para consumo humano e para o
consumo na agricultura familiar rural.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 12 de novembro de
2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhora Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nós vamos suspender, por cinco minutos,
a Sessão porque não há nenhum orador inscrito ainda. Algum Deputado
quer se inscrever. Com a palavra, o Deputado Adelmo, por cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidenta Dr.ª Cleide Coutinho, Deputada Estadual,
demais colegas, Deputados, Deputadas aqui presentes, galeria, imprensa
toda presente, mais uma vez, é uma imensa alegria poder estar hoje usando
esta tribuna. Eu queria iniciar a minha fala, parabenizando, de maneira
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especial, o Deputado Edivaldo Holanda para que possa levar as
congratulações ao seu filho, Edivaldo Holanda Júnior, por essa revitalização
do trabalho feito na cidade de São Luís. Eu estive no gabinete do Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, há uns três, acho que três, quatro meses, não
lembro bem, e ele me relatava das imensas dificuldades de administrar o
município numa quadra político-financeira de extrema dificuldade, mas
assumiu o compromisso de me ajudar nos nossos pleitos. Levei alguns
camaradas, alguns companheiros que me ajudaram, na época da eleição
aqui, que faziam reivindicações. Hoje, a minha felicidade, Deputado
Edivaldo, é que exatamente, onde a gente solicitou que pudesse ser feito o
recapeamento do asfalto, nas ruas e avenidas dos bairros, a gente vê esse
trabalho efervescente na cidade de São Luís, mostrando a força política. Ao
mesmo tempo, faço um comparativo ao Governador Flávio Dino mostrando
que, às vezes, as pessoas imaginam, Deputado Edivaldo Holanda, que,
como você está no segundo mandato, você é sol poente, mas é aí que você
se reinventa e diz que sol poente é sol nascente, é sol de manter e continuar
um trabalho de transformação, mas isso não se faz em pouco tempo, faz-
se em bastante tempo, faz-se em contínuo e diuturno trabalho de uma
equipe comprometida com o desenvolvimento. Por isso que o Governador
Flávio Dino precisa continuar fazendo o que já vinha fazendo em nosso
estado, trabalhando diuturnamente com a sua equipe para o desenvolvimento
do nosso estado. Aí eu faço aqui, como eu vi os colegas Deputados Fernando
Pessoa e tantos outros colegas que tiveram a felicidade de acompanhar o
Governador, no último final de semana, em inúmeras inaugurações neste
estado, mesmo atravessando uma quadra muito complicada, restaurantes
populares, cozinhas comunitárias, municípios que nunca tiveram essa
oportunidade, mas que agora já têm a oportunidade de dar condição ou
melhor alimentação para a população. É exatamente esse aspecto que
favorece o desenvolvimento do nosso estado porque, além de fomentar e
participar da comunidade dando alimentação a R$ 2,00 e R$ 3,00, além
disso também fomenta a produção nas cidades. É exatamente por isso que
eu vim aqui hoje, nesta tribuna, também falar sobre um programa de
compras da agricultura familiar chamada Procaf, Deputado Edivaldo
Holanda, Deputado Yglésio, que foi um programa criado por nós na época
que fui gestor da Pasta da Agricultura Familiar e que desempenha um
papel importantíssimo, que é o eixo da comercialização na agricultura
familiar. Ora, quem produz quer vender e, evidentemente, quem vende
quer receber. E é o Procaf, por meio da agricultura familiar, que tem
fomentado inúmeras famílias no nosso Estado a ter condições de viverem
melhor, produzindo os produtos da agricultura familiar para se fortalecerem.
E aí, Senhora Presidente, eu chamo a atenção dos senhores, Deputado
Hélio Soares, para uma PEC que tramita na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte no Senado, um Projeto de Lei nº 5.695, proposto pelo Senador
Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que altera o conjunto de
legislação, dentre elas, a Lei nº 11.947, conhecida como a Lei do PNAE -
Programa Nacional de Alimentação Escolar, e afeta, Deputado Arnaldo
Melo, de forma incisiva, a produção da agricultura familiar. O PNAE, essa
Lei existente hoje, 11.947/2009, obriga os municípios e o Estado a
comprarem pelo menos 30% dos produtos da agricultura familiar,
fomentando a produção e fomentando o desenvolvimento, a partir do
setor primário. E agora esse projeto de lei simplesmente tira essa
obrigatoriedade tornando, assim, que os nossos agricultores e as nossas
agricultoras fiquem sem esse viés de comercialização. Pior ainda, sem
colocar os produtos sem agrotóxicos, sem colocar os produtos de melhor
qualidade que são produzidos nas cidades que eles próprios vivem, para
serem substituídos por produtos que são industrializados. Eu chamo a
atenção nesta Casa, assim como chamei a atenção sobre o projeto de lei do
Senado Federal que também estava procurando demarcar o nosso Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. Esta Casa, a sua base política é toda
municipalista. Os municípios dos mais diversos municípios do nosso
Estado e isso afeta. Eu fiz aqui um pronunciamento contra a Reforma da
Previdência, falei aos senhores que 70% dos municípios do Maranhão
iriam sofrer se ocorresse essa reforma da Previdência, avisei aos
companheiros e companheiras aqui sobre a necessidade de nos unirmos
para evitar a nova demarcação do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. E agora eu chamo esta Casa para se unir contra esse projeto

de lei que desobriga os municípios a comprarem 30% da agricultura familiar
para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação. A agricultura
familiar no Brasil é a 8ª produtora de alimentos do mundo, sendo a grande
responsável por colocar comida na mesa das famílias brasileiras. O projeto
de lei vai abolir políticas eficazes que garantem o crescimento da agricultura
familiar no Brasil em médio e longe prazo. A perda dessa política poderá
causar graves consequências ao país, e principalmente à população brasileira,
e principalmente aos produtores da agricultura familiar. Eu chamo atenção
para que os colegas possam entrar conosco nesse momento importante de
perda de direitos. Ainda vamos aqui falar sobre o DPVAT, precisamos
conversar sobre o DPVAT também. Por isso o fim do DPVAT. Por isso
amigos e amigas, o governo federal não pode administrar para si ou para
meia dúzia ou para sua família, o governo federal tem que administrar para
o país pensando, sobretudo, em quem mais precisa. E é por isso que faço
esta fala aqui e peço aos companheiros que não esqueçam que aqui nesta
tribuna eu falei sobre a reforma da Previdência, chamei a atenção aos
colegas. Falei sobre a demarcação do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. E agora eu chamo atenção para esse absurdo que querem
fazer agora com o PNAE, desobrigando a compra dos 30% dos produtos
da agricultura familiar. Há tantos outros projetos, há tantas outras iniciativas
que são importantes para o nosso país, por que agora vamos tirar o direito
de comercialização dos produtos da agricultura familiar? E é exatamente
por isso que eu faço alusão ao Governador Flávio Dino, que, na contramão
desse projeto, o Governador Flávio Dino fortalece o PROCAF e continua
ampliando a produção e favorecendo a compra dos produtos da agricultura
familiar para os mais diferentes órgãos do nosso Estado. Eu quero deixar
aqui o meu abraço e o meu agradecimento. E peço a Deus que nos abençoe
hoje e sempre.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Deputada Daniella Tema,
cinco minutos, sem direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhora Presidente, Senhores Deputados e Deputadas, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Alema,
internautas, bom dia a todos vocês. O que me traz a esta tribuna hoje, é o
fato de eu ter passado hoje logo cedo, num bairro onde eu tive a oportunidade
de morar, assim que que cheguei aqui dentro da capital, que foi o bairro da
Alemanha, bairro onde os meus avós viveram por muitos anos lá enquanto
vida tiveram. E eu tive a oportunidade de morar nesse bairro por alguns
meses e fiquei muito feliz com quem eu encontrei dentro desse bairro,
Deputado Edivaldo Holanda, porque ao chegar no bairro da Alemanha
para embarcar alguns estudantes, para embarcar alguns jovens que
participaram de uma competição em nível nacional, até quero aproveitar
também essa oportunidade para agradecer também ao Secretário Rogério
Cafeteira, o Governo do Estado pela parceria que fizeram para que esses
jovens pudessem estar viajando para competir fora do Estado. E o Rogério
tem sido um grande parceiro, um grande incentivador da nossa juventude,
um grande incentivador do nosso esporte. E eu quero aqui publicamente
agradecer e parabenizar pelo trabalho que o Secretário vem realizando
dentro do nosso Estado. Parabéns, Secretário Rogério Cafeteira. E também
quero aproveitar para parabenizar o Prefeito da capital, o Prefeito de São
Luís, Prefeito Edivaldo Holanda, onde tive a oportunidade, logo cedo, de
encontrá-lo, fazendo o que ele gosta muito de fazer, que é trabalhar. Eu o
encontrei dentro do bairro da Alemanha, disse que foi uma excelente
surpresa encontrar o Prefeito, encontrar a Primeira-Dama, mas uma surpresa
melhor ainda foi encontrar o asfalto chegando naquele bairro. O bairro
sendo recapeado. E quero aqui também deixar os meus parabéns por esse
trabalho de revitalização que o Prefeito vem fazendo aqui dentro de São
Luís. Também eu digo para vocês que essa manhã, realmente, é uma manhã
feliz, é uma manhã que eu subi para tribuna para parabenizar. Parabenizar
também o Deputado e Presidente desta Casa, Othelino Neto, por nos dar
oportunidade de discutir o Brasil, por meio desses seminários que
acontecem. Nós estivemos nessa semana, um seminário que muito nos
acrescentou, que foi o seminário “Maranhão discutindo o Brasil”, com
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dois grandes economistas. E eu quero aqui também parabenizá-lo por essa
iniciativa, que é sempre louvável, o conhecimento, Deputado Arnaldo
Melo, principalmente para gente que está chegando agora, é sempre muito
importante. A gente sempre tem buscado se aprimorar. E a Presidência
desta Casa tem investido nisso. Então, eu deixo aqui também os meus
cumprimentos ao nosso Presidente, e dizer também ao Deputado Adelmo
que muito me assustou a notícia que o deputado Adelmo trouxe a esta
Casa. Eu, que sou nutricionista por formação, já tive a oportunidade de
trabalhar no Penae. E eu ouvi o deputado Adelmo dizer que estão querendo
tirar uma coisa que funciona muito bem, que dá uma injeção na economia
e aos nossos pequenos produtores, que é retirar os 30% da agricultura
familiar do Penae. Eu, como profissional de nutrição, que já tive
oportunidade de trabalhar no programa, sei da importância desse incentivo
para os nossos produtores, não só para os nossos produtores, mas
principalmente para os nossos alunos, que é quem consume esses produtos
de qualidade, esses produtos dos pequenos produtores sem agrotóxicos,
sem serem industrializados. E muito me espanta realmente essa notícia e
me causa também, Deputado, é motivo de indignação e, acima de tudo,
também, de muita tristeza. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu
acho que nós, deputados, deputados federais, senadores, realmente temos
que entrar em confronto em relação a isso. E se isso acontecer, retroagir,
nós não podemos aceitar isso. E aqui, para finalizar também o meu
pronunciamento, eu gostaria de cumprimentar as tuntuenses que se
encontram aqui na galeria, algumas amigas parceiras, com quem eu já tive
a oportunidade de trabalhar diretamente. Cumprimentar a Secretária de
Assistência Social do município de Tuntum, Secretária Neide Cunha. As
assistentes sociais Carmem, Marinete Freitas, a nutricionista Ângela, a
Antônia, Coordenadora do CRAS, também, a Fernanda, Assessora na
Secretaria de Assistência Social. Sejam todas muito bem-vindas à Casa do
Povo, um forte abraço a todas vocês. Que Deus nos abençoe e que nós
tenhamos um excelente feriado e final de semana.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Vinícius, cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e funcionários
deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz aqui, hoje, a esta tribuna é
para fazer uma prestação de contas desses últimos quinze dias que nós
estivemos rodando o estado do Maranhão e, principalmente, a região do
Médio Mearim, Deputado Arnaldo Melo. Estivemos em várias
comemorações de emancipações das cidades como Trizidela do Vale,
Bernardo do Mearim, Conceição de Lago Açu, São Raimundo do Doca
Bezerra e, sábado, agora que vem, Lago dos Rodrigues. Para mim, é um
motivo de muita alegria poder confraternizar com os munícipes dessas
cidades, principalmente porque nós tivemos o apoio maciço em todos
esses municípios. E quero começar aqui com a cidade de Pedreiras, de
Trizidela do Vale, onde nós estivemos lá junto com o Prefeito Fred Maia,
um prefeito empreendedor, um prefeito trabalhador, um prefeito que não
se cansa, mesmo pós a sua reeleição, Deputado Arnaldo Melo. Porque
sempre nos costumes políticos de reeleitos os prefeitos, a gente percebe
que há uma diminuição do trabalho desses prefeitos. E o Prefeito de
Trizidela do Vale vem fazendo diferente, vem destacando a cidade de
Trizidela do Vale nos quatro cantos do Maranhão. E foram realizadas
inúmeras obras e inaugurações. Eu começo por uma escola, na zona rural,
no Centro dos Gomes, uma escola climatizada, uma escola que fazia parte
do município de São Luiz Gonzaga, mas as pessoas estavam insatisfeitas
porque esse povoado era muito distante, ficava na divisa com Trizidela do
Vale. O auxílio do município de São Luiz Gonzaga, ficava muito difícil de
chegar o desenvolvimento, e aí o Prefeito Fred Maia correu aqui junto ao
Imesc e conseguiu que esse povo fizesse parte do município de Trizidela
do Vale. Hoje é uma realidade totalmente diferente, tem um chafariz lá para
as pessoas com água em tempo integral. Além dessa questão da escola, já
tem a promessa de um posto de saúde. Houve também a inauguração de

um ginásio de esporte no Monte Cristo, ginásio esse que vem fomentar
ainda mais o esporte na cidade de Trizidela do Vale, uma obra grandiosa,
uma obra que deixou os jovens e os alunos da rede municipal de ensino e
toda a população em geral satisfeitos porque são obras, Deputado Edivaldo
Holanda, de grande representatividade para o município. Também foi
inaugurada uma creche de tempo integral, foi inaugurada outra escola, no
povoado Gavião, e a gente fica muito satisfeito. Depois a comemoração
foi feita por meio do Mano Walter, uma banda de renome nacional para
trazer entretenimento às famílias de Trizidela do Vale. Então eu fico muito
satisfeito de fazer parte da cidade de Trizidela do Vale, da história de
Trizidela do Vale. Fico muito satisfeito e como ex-vice-prefeito daquela
cidade, com parceiras junto com o Prefeito Fred Maia, trazer o
desenvolvimento para aquele município Hoje, se o município de Trizidela
do Vale está na sua totalidade, Deputado Arnaldo Melo, com mais de 80%
do município asfaltado, é graças a Deus e ao Deputado Vinicius Louro, ao
Governador Flávio Dino e ao Prefeito Fred Maia. Nós conseguimos, logo
naquele nosso primeiro mandato, um Corpo de Bombeiros para aquela
cidade. Nós sabemos que a cidade de Trizidela do Vale é devastada pelas
enchentes todo ano, então, nada mais justo do que o Corpo de Bombeiros,
porque nós sabemos que o Corpo de Bombeiro não trata só de incêndios,
mas também auxilia no resgate de pessoas, principalmente na zona de
perigo, como também naquelas pessoas que estão ali e que, às vezes, se
acidentam no Rio Mearim. Então, eles estão à disposição para cuidar e
prevenir que não aconteçam os acidentes, na cidade e na região. Então,
parabéns, Trizidela do Vale, pelos seus 25 anos de emancipação política.
Tivemos também, na Câmara de Pedreiras, dia 06, onde eu fui convidado
pelo Presidente Bruno Corvina daquela Casa para tratar sobre um assunto
muito importante, no nosso estado, que vem maculando a imagem do
nosso estado no Maranhão, haja vista que, dentro da Federação, para
concluir, Senhora Presidente, é o estado em que mais há feminicídio. Então,
hoje, a gente tem no currículo essa mazela, a questão do feminicídio. Nós
tivemos essa grande reunião para combater o feminicídio, na cidade de
Pedreiras. Posteriormente, Senhora Presidente, nós fomos à cidade de
Conceição de Lago-Açu, onde quero aqui saudar a nossa Deputada Mical,
que estivemos lá, Deputada, para um culto ecumênico. Tivemos lá um
show evangélico onde foram participantes várias bandas das igrejas e lá a
atração principal eram essas bandas das igrejas, de todas as igrejas do
município e região que foram se apresentar. Deu muita gente. Às vezes, a
gente vê, coloca uma atração nacional e não dá a valorização devida às
bandas locais e lá em Conceição do Lago-Açu, por meio do meu Prefeito
Alexandre Lavepel, ele pensou de forma diferente, e por meio de todas
essas bandas, de todas as igrejas do município nós pudemos constatar uma
grande festa, uma festa muito importante. E lá participamos também da
inauguração da reforma e ampliação, Deputado Hélio Soares, do Mercado
Central. Uma obra grandiosa, uma obra importantíssima, uma obra que vai
trazer qualidade de vida às pessoas e eu fiquei muito satisfeito. O Prefeito
Lavepel é um prefeito que vem trabalhando bastante, mesmo diante de
toda uma dificuldade, diante de crise que o Brasil está passando hoje o
Prefeito Lavepel vem driblando essa crise. E lá no meu discurso eu falei
que era muito fácil, Deputado Hélio Soares, a oposição criticar, porque
sabemos das dificuldades do município, mas eu questionei que para se
criticar tem que ter algum trabalho social, tem que ter algum trabalho para
população e, principalmente, quando chegou agora no período eleitoral a
oposição começou mostrar as suas garras. E eu pedi para ela, já que tem
tanto compromisso com a cidade, apoiaram vários Deputados na cidade
de Conceição de Lago-Açu. Ou seja, levaram os candidatos lá, Deputados,
comeram o voto do povo, sumiram e nunca mais. Então, eu cobrei, já que
eles têm compromisso com a cidade que eles chamassem esses Deputados
e tivessem a responsabilidade com a população, de esses Deputados
colocarem as suas emendas parlamentares para ajudar a cidade. Então
depois que ajudarem a cidade, eles podem criticar, porque vão ter alguma
coisa para mostrar. Senhora Presidente, eu tenho outros municípios para
falar, mas já que V. Ex.ª... nós estamos aqui no tempo do Pequeno Expediente,
eu venho no tempo do bloco e no tempo da liderança falar das grandes
inaugurações onde rodamos todo o Estado do Maranhão. Muito obrigado,
Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Senhora
Presidente, eu gostaria de fazer uma comunicação aqui.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado pode falar.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Questão
de Ordem) - Está presente, neste Plenário, o Vereador da capital São Luís,
o nosso Vereador Edson Gaguinho. Fazendo este registro aqui para V. Ex.ª,
para os demais colegas e para o Maranhão. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bem-vindo, Vereador, ao nosso Plenário.
O Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputada,
Presidente,

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem)
– Só para adicionar o registro do nobre Pastor Edvaldo, do prazer de
receber aqui o nosso Vereador Gaguinho, e futuro próximo Deputado
Estadual, ele está vendo aqui a cadeira que mais se sentir melhor. Eu estou
vendo ali que ele já está pertinho do Edivaldo, ali na cadeira. Gaguinho, seja
bem-vindo, Vereador.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos
na Assembleia Legislava do Estado do Maranhão, difunde as nossas ações
do Parlamento Estadual, o nosso mais cordial, bom dia. Assim diz as
Escrituras Sagradas: “Muitos buscam o favor do governante, mas é do
Senhor que o homem recebe a justiça. O rei que exerce a justiça dá
estabilidade ao País, mas o que gosta de subornos o leva à ruína”. Senhoras
e Senhores, nós apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre o direito
do usuário serviço de distribuição de água, ao ressarcimento em caso de
interrupção na prestação do serviço. Nós vivemos no estado do governador
da mentira, do governador que tem levado o estado à ruína, tem piorado a
vida das pessoas. Nós vivemos em um estado onde aumentou o número de
pessoas na extrema pobreza, aumentou o número de desempregados. Essa
é a realidade do estado do Maranhão, que vive em uma outra situação, que
é o da propaganda mentirosa, que é o da propaganda enganosa. Nós temos
um Maranhão da propaganda e o Maranhão da realidade. E o Maranhão da
realidade, as pessoas estão padecendo com a falta de água nas suas casas.
Há determinados bairros de São Luís que as pessoas estão sem água, há 4
dias, tem determinados bairros de São Luís que é água dia sim, água dia não,
tem determinados bairros em São Luís que passam de 72 horas sem água.
Como pode um idoso ficar sem água em casa? Como pode uma gestante
ficar sem água em casa? Como pode uma mãe com uma criança recém-
nascida ficar sem água em casa? Então, essa é a realidade em que vive o
Maranhão, homens e mulheres de bem que padecem com falta de água de
uma gestão irresponsável, de uma gestão incompetente. Essa é a situação
do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino disse que ia acabar
com o problema da falta de água e não fez nada para melhorar, pelo
contrário, até hoje, as pessoas padecem com a falta de água nas suas casas.
É lamentável porque é a mesma Caema que não leva água potável e nem faz
o tratamento do esgoto, é a mesma Caema que tem supersalários. E até
hoje tanto o Governador Flávio Dino como a base do Governo e o seu líder
do Governo, um silêncio ensurdecedor. Nada fala sobre a vergonha dos

supersalários na Caema, nada! Um engenheiro ganhando noventa e um mil
reais, um advogado ganhando cinquenta e um mil reais e o Governador
Flávio Dino não dá um pio. Fala sobre tudo, fala sobre o Governo Federal,
fala sobre Previdência, fala sobre a Reforma Tributária, fala das Emendas
Parlamentares dos Deputados Federais, para isso ele é bom, para ir buscar
as Emendas de Bancada dos Deputados Federais. E por que não paga as
Emendas dos Deputados Estaduais? É o governo da incompetência, é o
governo da hipocrisia, é o governo que fala que tem que desonerar a
máquina, mas como que ele vai desonerar a máquina se ele tem trinta e sete
secretarias? Cargos comissionados e ele paga supersalários, supersalários
vergonhosamente para a Caema. Enquanto isso, a população padece com
a falta de água nas suas casas. O mesmo governador que paga altos salários,
supersalários na Caema é o mesmo que dá calote nas emendas de reputado,
é o mesmo que está dando calote. E há 5 meses de atraso, que ele não paga
as empresas de locação de veículo da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Aproximadamente 175 viaturas poderão ser retiradas das ruas de São
Luís. Polícia Militar e Polícia Civil estão circulando com viaturas que estão
com 5 meses de atraso, e o Governador Flávio Dino não dá uma satisfação.
Os empresários têm que fazer manutenção, os empresários têm que honrar
com os seus compromissos, e o Governo do Estado está há 5 meses que
não paga as empresas de locação de veículos. Mas já alertamos que a
qualquer instante teremos um caos na segurança pública. As viaturas serão
recolhidas, as viaturas serão retiradas das ruas, as viaturas serão colocadas
em um reboque, serão rebocadas do pátio da Polícia Militar, da Polícia
Civil, das portas das delegacias. E quem padece com isso é a população,
que não tem segurança. Primeiro, o Governador mentiu dizendo que tinha
15 mil policiais, e não tem 15 mil policiais; só tem 1.199 policiais, e mais
1.100 Policiais irão se aposentar em 2019, então esse é o Governador da
mentira. E cobramos não só uma vez, mas inúmeras vezes a nomeação de
novos policiais militares. Nós temos 1.750 policiais militares formados,
não nomeados e desempregados pelo Governador Flávio Dino prontos
para entrar em ação. Nós temos 300 policiais civis prontos para entrarem
em ação. Nós temos sub judice na Polícia Militar e na Polícia Civil prontos
para entrarem em ação. Nós aprovamos, nesta Casa, a possibilidade da
nomeação de 2 mil novos policiais militares; e o que que o Governador
Flávio Dino fez? Só nomeou 183 e ainda falou como se isso fosse um
benefício, como se fosse um presente, como se fosse um favor. Ele foi
eleito para administrar o dinheiro público. Nós fomos eleitos para fiscalizar
a aplicação do dinheiro público. Estou mais uma vez solicitando a nomeação
de mais policiais militares. 1.750 policiais militares formados, não nomeados
e desempregados pelo Governador Flávio Dino já fizeram parte do Curso
de Formação e estão aguardando a nomeação; a nomeação também dos sub
judice e a nomeação também de policiais civis, bem como a nomeação na
Aged, a nomeação no Detran, a nomeação na Emap, a nomeação em vários
órgãos do Governo do Estado que o Governador Flávio Dino fez o concurso
somente para enganar durante a eleição. Então, mais uma vez, a luta em
defesa da população mais pobre que padece com a falta de água. Esse
projeto de lei que apresentamos, que é a constitucional, vai ser apreciado
pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda fico preocupado,
porque, além de ser apreciado, na Comissão de Constituição e Justiça, a
constitucionalidade, a juridicidade, ainda tem que ser apreciado o “puxa-
saquismo” do Governador Flávio Dino. O Deputado Wellington teve
prejuízo enorme. Apresentamos um projeto de lei, aprovado de forma
unânime na CCJ, aprovado de forma unânime na Comissão de
Administração, projeto constitucional. Já vi vários debates nessa Casa
pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade e trazendo para o Plenário.
O Deputado Wellington teve um prejuízo, um projeto constitucional,
votado de forma unânime, mas o líder do Governo, de forma incompetente,
sem ter nenhum argumento, somente acatando uma ligação do rei... Só que
o Deputado Rafael Leitoa e o Governador Flávio Dino precisam
compreender que aqui não é puxadinho do palácio, que aqui não tem
submissão e vou continuar cobrando. Governador Flávio Dino, trate de
reabastecer com água potável e fazer o tratamento de esgoto nas casas dos
moradores de São Luís. Que Deus abençoe a todos!
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Hélio, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhoras e Senhores Deputados, telespectadores, serventuários,
todos que cobrem a operacionalidade da nossa Casa, meus cumprimentos
e agradecimentos pela contribuição, pela funcionalidade. Senhoras e
Senhores Deputados, nós tivemos já hoje, aqui, na tribuna, o nosso
Deputado que me antecedeu, o Deputado Adelmo Soares, aliás, o Adelmo
é até parente nosso, da família Soares, só tem uma, oriunda de Portugal, da
essência portuguesa, estendeu-se pelo Brasil essa ramificação enorme da
família Soares. Eu tenho o prazer de dizer que os Soares são bem
equilibrados, bem-sucedidos, não de riqueza, mas de currículo, de moral,
de caráter, que é o que norteia a conduta do homem, o destino do homem.
Senhora Presidente, foi registrado aqui, há poucos minutos, e eu já estava
até inscrito e iria falar sobre o assunto também, mas eu estou aqui para
endossar, para fazer com que nós todos nos unamos para que possamos
acionar a nossa bancada federal com a ameaça da extinção, Deputado
Pastor Cavalcante, Pastor Cavalcante, que se preocupa muito em salvar
almas e com o bem-estar das pessoas. Com a extinção do DPVAT, que é
um imposto razoavelmente pequeno, posso dizer assim, incluído no
emplacamento dos veículos em nível nacional, esse imposto, esse seguro
cobre alguns acidentes de trânsito, então acho, no meu entender, que é o
mínimo até, Deputado Yglésio, do que se pode fazer pelas vítimas e
famílias das vítimas. Existem vários, vocês são testemunhas disso, de
acidentes com mortes fatais e ficam as famílias aí ao léu, sem direção
nenhuma. Esse DPVAT não recupera vidas, é verdade, mas ajuda, auxilia
em alguma coisa, mais precisamente na parte financeira, Deputado Edivaldo.
E se extinguir esse imposto sem criar outro que beneficie direto essas
famílias, essas vítimas, ficam cada vez cruel a vida do ser humano. E todos
nós estamos sujeitos a isso, a um acidente qualquer, principalmente nesse
conturbado trânsito que vivemos no Brasil inteiro, aliás, o problema do
trânsito também é um problema mundial devido o desenvolvimento, a
falta de planejamento, a falta de política pública no trânsito também, tudo
isso vai acarretando e vai desequilibrando. É o desequilíbrio da natureza,
pode-se dizer assim, porque todo desenvolvimento se não tiver um
planejamento bem feito, bem adequado, ele traz o ma. É tipo remédio, o
antibiótico cura muita coisa, mas se você não tomar na medida certa ele
cura uma doença e provoca outra. A mesma coisa é a nossa convivência,
sem planejamento a tendência é cada vez mais, Deputado Antônio Pereira,
é diminuir nossos direitos constitucionais. Eu acho que nós devemos,
Deputado Adelmo Soares, que refez o registro aqui, todos nós acionar as
nossas bancadas, os Senadores, os nossos Deputados federais e até já
conversei com a nossa bancada do PL, em Brasília, Deputado Cavalcante,
sobre a extinção desse imposto. Então não podemos deixar que isso
aconteça, de maneira nenhuma. É melhor extinguir a taxas dos cartórios,
Deputado Edivaldo Holanda, por exemplo, você para fazer o registro, o
Deputado Antônio Pereira sabe disso, porque ele tem milhares de imóveis
e sabe quanto a despesa é altíssima para se registrar o imóvel ou para
financiar. Um imóvel de R$ 200 mil, Dr. Yglésio, que V. Ex.ª também sabe
de cor e salteado isso, registra todo dia um imóvel, custa mais ou menos
quatro a cinco mil reais. Quando você vai desalienar, Deputado Yglésio,
você paga novamente outra taxa absurda do mesmo imóvel, Deputado
Cavalcante. Então isso é uma tri-tributação. Você paga para tirar as certidões,
paga para fazer o registro, paga para fazer a escritura e paga para receber e
ainda se submete, os cartórios dão prazo de 30 dias para você dar baixa no
imóvel pagando todas as taxas. Se não bastasse, na hora da alienação o
banco financiador paga e o dono do imóvel também paga. Eu não vejo
essas taxas acrescentarem em nada para a comunidade. Então temos que
ver de que maneira nós vamos reestudar isso aí, Deputado Edivaldo
Holanda, para que a população sinta, que já sentimos bastante essa carga
de impostos no nosso país, mas não sentimos o retorno. É o que os
palestrantes falaram, referenciaram ontem, essa palestra em que parabenizo
o Deputado Othelino, a intenção dele de esclarecer essas reformas todas
que está acontecendo no país. Embora, eu particularmente, tenho certeza

que se não tiver a realização, se não tiver o avanço do pacto federativo,
essas reformas, nenhuma vai ser eficaz, todas elas vão ficar sempre
dependendo de ajustes de algumas regras para que elas fiquem adequadas
a nossa Constituição. Eu tenho certeza, tenho esclarecimento que essas
reformas só terão eficácia se o Pacto Federativo for realizado. Sem a
realização do Pacto Federativo nada vai ser concretizado, Deputado Yglésio,
a espinha dorsal é o Pacto Federativo. E a Reforma Constitucional é a
primeira, na minha avaliação, e tem que fazer uma reforma aqui em 1988,
Deputado Zé Gentil, V. Ex.ª que participou, ela já caducou praticamente,
tem que haver urgentemente uma reforma da nossa Constituição, antes de
debatermos as reformas que nós estamos aqui debatendo dia a dia, no
Congresso Nacional e nas Casas Legislativas. Muito obrigado, Senhora
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há quórum regimental.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

A SENHORA PRESIDENTE EXERCÍCIO DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Deputado Vinícius, pois não.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – É só para que
eu possa fazer um requerimento verbal aí para que eu possa falar no
Grande Expediente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Tem uma Sessão Solene, Deputado, hoje
se V. Ex.ª aceitar a minha sugestão, a nossa sugestão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora
Presidente, tudo bem, mas nós temos ainda 24 minutos, eu não vou falar o
tempo todo, mas que eu possa falar com tranquilidade, haja vista que eu
passei mais de dez dias ausente, na Assembleia Legislativa, e participando
de várias comemorações de emancipação política na nossa região e seria
salutar para não perder o time das discussões, eu poder me manifestar
hoje.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nesse caso, V. Ex.ª deixa sem participar do
Grande Expediente, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não, eu falo
pelo Grande Expediente, mas eu não vou falar o tempo todo.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado, porque tem também a Mical
inscrita no Bloco Parlamentar e já são 10h37, e o Rildo também está
inscrito. Se V. Ex.ª for breve, todos os três breves, em respeito à Sessão
Solene, entendeu?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Minha
Presidenta, a Senhora não pede, a Senhora manda.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Então, Deputado muito obrigada e a matéria
foi transferida para segunda-feira. E para segunda-feira também inclusão
na Ordem do Dia: o Requerimento nº 644/2019, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe. Requerimento nº 672/2019, de autoria do Deputado
Adriano e Requerimento nº 673 e 674, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa.
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V – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado, V. Ex.ª já abdicou de usar o
Grande Expediente? Então, Deputado, por favor, Deputado Vinícius Louro.
Colegas, eu queria avisar, lembrar aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas da realização da Sessão Solene a ser realizada logo após a
presente Sessão Ordinária, a pedido do Deputado Neto Evangelista,
obrigada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, que eu quero agradecer a V. Ex.ª por garantir
minha fala a esta tribuna, agora essa sirenezinha vai demorar a tocar. Senhoras
e Senhores Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores
da TV Assembleia, funcionários deste Poder, Senhora Presidente, eu quero
aqui massificar o nosso discurso, onde nós tratamos aqui no Pequeno
Expediente, mas eu tenho que dar, Deputado Antônio Pereira, mais ênfase
às nossas cidades da região do Médio Mearim. Cidades essas que
consolidaram nossa reeleição, chegando a quase quarenta mil votos. E eu
acho oportuno e importante a minha manifestação, onde dos sete municípios
que nos apoiaram no estado do Maranhão, cinco comemoraram suas datas
de emancipação política agora no dia 10 de novembro. E diante disso, em
nome dessas cidades, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Lago dos
Rodrigues, Conceição de Lago-Açú, São Raimundo do Doca Bezerra, eu
quero aqui felicitar a todas as cidades que emanciparam seu povo no dia 10
de novembro, no Estado do Maranhão. Mas eu gostaria de começar as
minhas palavras, novamente, com a cidade de Trizidela do Vale. Uma
cidade, Deputado Edivaldo Holanda, em que eu fui Vice-Prefeito. Tive um
grande trabalho junto com o Prefeito Fred Maia. Onde nós nos elegemos
um Prefeito esse trabalhador, empreendedor, que não foge à luta, um
Prefeito que tem a coragem de acordar às cinco horas da manhã e dormir às
onze, sempre resolvendo os problemas e anseios da sociedade. E eu,
depois de Vice-Prefeito, com dois anos, nós colocamos nosso nome à
disposição como Deputado Estadual, Deputado Antônio Pereira. E, graças
a Deus, o povo de Trizidela reconheceu o nosso trabalho, nos dando
quatro mil e oitocentos votos e, na reeleição, cinco mil e quatrocentos
votos. Então, realmente, é um reconhecimento da forma que a gente trabalha
na região do Médio Mearim e, principalmente, na cidade de Trizidela do
Vale. Mas eu quero aqui parabenizar toda a população de Trizidela do Vale
pelos 25 anos de emancipação política, parabenizar o Prefeito Fred Maia
por esse grande trabalho, o Vice-Prefeito, que, hoje, é ex-Vice-Prefeito,
Deibson Balé, todos os secretariados, todos os funcionários públicos
daquele município, porque nós sabemos que a administração do Prefeito
Fred Maia, é bem sucedida, porque existe uma grande equipe por trás do
gestor. E quero aqui parabenizar principalmente pelas entregas e
inaugurações que houve agora na cidade de Trizidela do Vale, como é o
caso do colégio, que eu já disse aqui, do na Zona Rural, no povoado Centro
dos Gomes, onde foi entregue uma escola climatizada, uma escola realmente
digna do seu povo e dos seus alunos, daquele povoado. E eu fico muito
feliz de ter participado desse momento. Posteriormente, nós participamos
também, Deputado Edivaldo Holanda, da inauguração do ambulatório
municipal de saúde mental. Eu acredito que, no interior do estado do
Maranhão, Deputado Yglésio, é a única cidade que tem um centro desse,
um ambulatório municipal de saúde mental, na cidade de Trizidela do Vale.
E lá foi um centro totalmente equipado. Nós sabemos que essas pessoas
especiais precisam do auxílio da mão amiga do município, do estado e da
federação. E o Prefeito Fred Maia vem fazendo isso com bastante prioridade.
Então é muito importante a gente ressaltar esse ambulatório da saúde
mental. No sábado, foram entregues diversas obras, como a escola do
povoado Gavião, uma quadra poliesportiva no povoado Monte Cristo,
três poços artesianos nos povoados Boa Vista do Pompeu, Alto Alegre de
Areia 2 e Santa Maria dos Ricardos. O dia foi finalizado com um grande
churrasco, um grande almoço para a população daquele povoado. Enfim,
nós, que fazemos parte da história de Trizidela do Vale, ficamos felizes
por ter um gestor à altura como o Prefeito Fred Maia. Durante a noite, em
Trizidela do Vale, do dia 8, nós tivemos a satisfação, Deputado Yglésio,

Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Zé Gentil, de receber a comenda
Frei Raimundo Vale. Essa comenda foi criada pelo Poder Executivo para
homenagear as pessoas que tiveram grandes trabalhos em Trizidela do
Vale, então foi um momento emocionante na minha vida, haja vista que eu
comecei minha vida pública naquele município de Trizidela do Vale e hoje
fico honrado de receber uma comenda tão importante como essa Comenda
do Frei Raimundo Vale. Várias autoridades estiveram presentes recebendo
também, como o Senador Ewerton Rocha, os Ex-prefeitos Paulo Maratá,
Jânio Balé e Tinaia Balé, além do empresário Chico Chicote, o senhor
Otacílio, enfim, várias pessoas do cenário político municipal e estadual.
Eu fico muito feliz de poder estar presente e receber essa homenagem.
Posteriormente, nós viajamos para a cidade de Conceição de Lago-Açu,
inclusive eu quero aqui parabenizar o Prefeito Lavepel pelas grandes obras
que foram entregues àquela cidade e uma pedra fundamental que também
foi realizada no município de Conceição de Lago-Açu. Então, quero aqui
parabenizar todos que fazem parte do Governo, da administração, a Câmara
de Vereadores em nome dos Vereadores que fazem parte da base do
Governo. Parabenizar a população pelos 23 anos de emancipação política.
Na ocasião, foi realizada a inauguração do Mercado Público Municipal
Benedito Ferreira Aguiar, que foi um mercado que realmente vem dar
qualidade de vida às pessoas daquele município. A gente fica muito satisfeito
de poder contribuir, ajudar, como foi o caso, Senhores Deputados, de um
asfalto que nós conseguimos para o povoado Olho D’água, a pedido do
Prefeito Alexandre Lavepel, que hoje beneficia muitas pessoas naquele
município, e é o maior povoado também de Conceição do Lago-Açu.
Posteriormente, a gente chegou ao cais, onde foi feita uma cerimônia da
pedra fundamental da reforma e ampliação do cais municipal. Deputado
Manoel Gentil, hoje Conceição de Lago-Açu tem o maior lago de água doce
da América Latina, um lago importantíssimo, um grande investimento que
tem que ser feito neste lago para que a gente possa fomentar o turismo e,
principalmente, a criação de peixes, melhorando a qualidade de vida das
pessoas. O Prefeito Alexandre Lavepel tem feito isso com prioridade.
Várias administrações passaram, as agora ele realmente teve essa visão e
um grande investimento neste cais para que possa fomentar o turismo
naquele município. Posteriormente, também foi entregue uma patrulha
mecanizada pelo Deputado Zé Carlos da Caixa, uma emenda de sua autoria
onde foi entregue essa patrulha mecanizada e vai também melhorar a
qualidade de vida, principalmente arando terra, fazendo açudes para as
pessoas ali de baixa renda e para as pessoas mais necessitadas do campo,
que são os agricultores, melhorando também a qualidade de vida das pessoas.
Estivemos também presente nesse final de semana, na cidade de São
Raimundo do Doca Bezerra, onde eu quero parabenizar o Prefeito Célito
Miranda, a primeira-dama, a sua equipe, secretários, funcionários municipais
como a Câmara de Vereadores, em nome do meu amigo Vereador Gordinho,
do Partido do PL. E lá participamos de um evento no ginásio municipal,
onde estava acontecendo o JESRAI, que são Jogos Escolares de São
Raimundo do Doca Bezerra, e posteriormente uma grande festa com Toca
do Vale, Amado Edilson e o meu amigo Adrian Henrique, que abrilhantaram
a noite de São Raimundo do Doca Bezerra. São Raimundo do Doca Bezerra
que começou todo um progresso junto ao Prefeito Célito Miranda desde o
início de sua administração, com várias ruas asfaltas, com povoados
asfaltados, com poços artesianos, onde eu quero aqui também agradecer o
empenho do Prefeito Célito Miranda e do Governador Flávio Dino pela
tão sonhada estrada que liga São Raimundo do Doca Bezerra a Barra do
Corda. É uma luta antiga que desde a época do mandato do ex-Deputado
Raimundo Louro foi uma reivindicação e nós endossamos e fomos para
cima para que realmente esse sonho fosse realizado e é o que tem acontecido
hoje na cidade de São Raimundo do Doca Bezerra. Então parabéns, São
Raimundo do Doca Bezerra, pelos seus 25 anos de emancipação política.
E também, Senhora Presidente, estivemos na cidade de Bernardo do
Mearim, onde eu quero parabenizar a Prefeita Eudina Costa, parabenizar
o seu vice-prefeito, os secretários, funcionários, vereadores que fazem
parte da base do governo, o Vereador Erivelto que também é um vereador
do nosso Partido, um lutador, um visionário, um vereador que trabalha
muito em prol da qualidade de vida das pessoas. E a Prefeita Eudina tem
feito um grande trabalho naquele município, onde eu quero aqui agradecer
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o município de Bernardo do Mearim pela nossa maior votação em termos
percentuais no Estado do Maranhão. E isso se dá, Deputado Antônio
Pereira, por um grande trabalho e reconhecimento desse trabalho nessas
cidades da região do Médio Mearim. A nossa presença, a nossa forma de
atuar, o assistencialismo e, principalmente, colocando nossos recursos de
emenda de bancada para fomentar a qualidade de vida dessas pessoas.
Então nossa presença é muito importante e isso tem agradado bastante
todos os munícipes. E eu quero aqui parabenizar a Prefeita Eudina Costa
pelas inaugurações acontecidas agora, de emancipação dessas cidades,
principalmente do ginásio de esporte, da academia a céu aberto e de uma
grande área de evento, por que não dizer uma das melhores áreas de evento
do Estado do Maranhão, construída lá pela prefeita Eudina. E a gente fica
muito feliz de fazer parte da história de Bernardo do Mearim, onde eu
quero aqui saudar alguns prefeitos que estiveram presentes como o Prefeito
Fred Maia de Trizidela do Vale, Biné de Joselândia, Júnior Cascaria de
Poção de Pedras, Vereador Erivelton, o empresário Júlio Xavier que estava
presente também nas festividades e a gente fica muito feliz. E só para
encerrar, Senhora Presidente, nós estivemos presentes na Faculdade
FEMAF, onde é uma faculdade que lançou os cursos EAD, que são cursos
de educação à distância e essa faculdade a FEMAF, onde eu quero
parabenizar aqui todos que fazem parte dessa faculdade, como o senhor
Francisco, a dona Cilene e o Marcos Vinícius, que são os proprietários
dessa faculdade, diretores. Porque, hoje, nós temos uma faculdade que vai
levar o nome de Pedreiras para todo o Maranhão, para toda a região, para
todo o Maranhão e para o Brasil. Uma faculdade de curso à distância que
vai melhorar e capacitar nossos jovens para levar para o campo de trabalho
de forma competitiva. Então é um empreendimento gigantesco da nossa
cidade de Pedreiras. E lá na minha presença, eu não poderia deixar de
homenagear essa grande instituição com a Medalha de Mérito...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Vinícius, se Vossa Excelência
pudesse ser mais breve porque a Deputada Mical está inscrita, Deputado
Rigo está inscrito, vai ter a Sessão Solene.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Já estou
encerrando, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Está bom, obrigada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - E eu não poderia
deixar de homenagear essa instituição.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - No momento
devido Vossa Excelência me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Agora?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pode ser.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Deputado Vinícius, obrigado pelo aparte, eu quero aqui, de público,
reconhecer para que o povo que Vossa Excelência representa da sua região,
aqueles que o escolheram, e o Maranhão saiba, eu gostaria de testemunhar
o trabalho que Vossa Excelência tem feito nessa Casa. Um jovem político,
tem potencial, que segue aqui o trabalho de seu pai, um Deputado atuante
também, e que deixou história aqui nesta Casa e V. Ex.ª. segue e segue
muito bem, claro que sempre os filhos melhores do que os pais. Assim
como os meus também são melhores do que eu, e todos nós queremos isso.
V. Ex.ª trouxe algumas questões que eu acho assim de uma grande
importância, nesse momento onde se discute inclusive a fusão de
municípios. Municípios com menos de cinco mil habitantes, que se discute
lá no Congresso Nacional, V. Ex.ª demonstra aqui a pujança e o

desenvolvimento de municípios que tiveram a oportunidade, há 25 anos,
23 anos, 25 anos, e que se tornaram hoje grandes municípios e trazendo
desenvolvimento social, econômico, em todas as áreas para aquelas cidades
emancipadas, em 1994, e constituídas nas eleições em 1996 e que hoje são
municípios pujantes. Independentes economicamente, com autonomia não
só financeira, econômica, mas também autonomia de andar com as próprias
pernas e de traçar os seus próprios destinos. Então, V.Exa. quando participa
dessas solenidades parabenizando esses municípios, sei que V. Ex.ª
participou e olhei nas redes sociais, de vários aniversários de cidades, V.
Ex.ª fortalece a cidadania dessas pessoas que ali estão. Portanto, eu quero
aqui, assim como eu na minha região, nós tivemos e eu quero até, o Rildo
sabe, o Rildo andou muito naquela região, nesse final de semana. Estivemos
ali em Lajeado, municípios que foram emancipados também junto com o
de V. Ex.ª visitou em 1994, a lei, em 1996, a eleição, portanto, liberdade
político-administrativa. Temos ali Lajeado Novo, Campestre, temos
Ribamar Fiquene, temos Edison Lobão. Nós temos Buritirana, Senador La
Rocque, Itinga, ou seja, muitos, Cidelândia, Vila Nova, São Pedro, São
Francisco do Brejão, muitos municípios nessa situação e todos sem exceção.
Isso que é importante, porque nós vamos entrar já, já, numa discussão de
fusão, ou seja, de pegar alguns municípios que são municípios e transformá-
los de novo em povoado ou distrito, dependendo da quantidade da
população. Eu quero dizer isso para que nós possamos marcar o início de
uma discussão nesse sentido. E V. Exa., como eu, estamos aqui ressaltando
que quando demos a oportunidade de autonomia para esses povoados, na
época, e distritos na época, nós transformamos essas sociedades,
desenvolvemos todos eles. Com seus erros e com seus acertos, hoje, são
municípios estáveis, fortes e que conduzem sua própria realidade e seu
próprio destino. Obrigado pela sua participação e pelas suas colocações
nesse sentido.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para concluir, mas haja vista que eu estou respeitando meu
direito de parlar aqui na tribuna e resguardado pelo Regimento Interno
desta Casa, eu vou concluir meu discurso. Então, nós estivemos na Femaf,
onde eu quero, aqui, antes até mesmo, Deputado Antônio Pereira,
parabenizá-lo, V.Exa. é um Deputado muito atuante da região Tocantina, é
um Deputado presente, é um Deputado que eu acho que participou de
vários momentos, aqui, nessa Casa, de emancipação de municípios. E eu
fico feliz hoje e honrado de estar aqui, nesta Casa, junto com V. Exa.,
aprendendo muito e tendo mais experiência, por meio de V. Excelência.
Então, nós estivemos na Femaf, onde lá foi criado esses cursos de educação
à distância, levando o nome de Pedreiras e Trizidela do Vale a toda a região,
a todo o Maranhão e a todo o Brasil. Quero parabenizar o professor
Francisco, a professora Sirlene, o Marcos Vinícius por serem os grandes
fundadores dessa faculdade. Quero aqui parabenizar e eu não pude deixar
e perder a oportunidade, Senhora Presidente, de homenagear essa faculdade
com a medalha de mérito Terezinha Rêgo, uma honraria entregue para
todos que contribuem para o desenvolvimento científico educacional e
tecnológico no Maranhão e no Brasil. Então, Hélio Soares, é muito
importante. Hoje, o nome de Pedreiras vai estar, por meio dessa faculdade,
levando conhecimento aos jovens do Estado do Maranhão. E eu fico muito
feliz e agradecido pelo convite do senhor Francisco. E eu não poderia
deixar a oportunidade de prestigiá-lo com essa medalha. Muito obrigado,
Senhora Presidente, pela tolerância. Fico feliz de poder, aqui, me manifestar,
garantido pelo direito e muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUITNHO – Pela Liderança, Deputada Mical, cinco
minutos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, a
Deputada Mical quantos minutos, Deputada? Dez minutos e eu quero
cinco minutos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputados, eu estou assim preocupada
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por causa da Sessão Solene. É um direito de vocês como falou aqui o
Deputado Vinícius, mas a gente, em respeito ao colega Neto Evangelista,
que vai ter a Sessão Solene, eu estou pedindo que vocês acelerem um
pouco em respeito à Sessão Solene, mas o direito é de V.Ex.ªs.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhora Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, imprensa, galeria, eu quero registrar
aqui a presença do pai dos meus filhos, o empresário Clodoaldo Alves
Silva Filho, que está conosco. Quero aqui, Deputado Neto Evangelista,
intitular este meu discurso com um tema “O Bom Combate para Combater
o Atraso”. Na condição de legítima representante do povo maranhense
neste Parlamento Estadual, eu venho a esta tribuna, mais uma vez, falar da
minha querida cidade de Viana, uma linda senhora de 262 anos. Viana, há
muito tempo, tem problemas e o maior deles é a falta de desenvolvimento.
Digo isso porque Viana nunca teve de fato uma administração voltada às
verdadeiras transformações que uma cidade precisa, Deputada Andreia
Rezende. Viana clama por um Prefeito que seja tecnicamente preparado,
jovem, sobretudo em ideias, e que tenha visão macro de problemas que
afligem o município. É claro que é uma crise nacional que afeta praticamente
todas as cidades, mas o bom administrador é capaz de equacionar conflitos
e soluções, fazendo com que a máquina pública funcione em sua finalidade
precípua em dar dignidade, em dar qualidade de vida ao cidadão. Eu quero
aqui hoje afirmar a todas as senhoras e senhores que Renan Damasceno,
meu filho, tem sido procurado por várias lideranças evangélicas, políticas
e comunitárias que estão apoiando a pré-candidatura à Prefeitura de Viana.
E como mãe, o meu coração fica apertado, pois eu sei o quanto é desafiador
gerir um município com mais de 50 mil habitantes. Todavia, como Deputada
Estadual, eu sei da responsabilidade que tem um jovem enfermeiro,
empreendedor e militante político. Renan sempre se envolveu, sempre me
ajudou nas minhas campanhas. Passei dez anos, Deputada Cleide Coutinho,
para chegar aqui, Senhora Presidente, mas Renan faz uma política não por
marcação, nem retaliação, mas com lealdade e com amizade. A população
de Viana tem se despertado para uma nova alternativa e creio que, lançando
o nome de Renan como pré-candidato à Prefeitura de Viana, essa será uma
cidade que voltará aos trilhos do desenvolvimento. Eu quero aqui pedir
aos meus colegas o apoio total. Nos bastidores, sempre a gente conversa,
a gente sente já esse apoio, mas da tribuna eu quero pedir aos nobres
colegas que nos ajudem na transformação da nossa cidade. Uma cidade
com 262 anos, até hoje o esgoto é a céu aberto e isso não pode mais
acontecer. E aqui eu quero pedir a vocês, que eu sei que posso contar, esta
ajuda, eu quero aqui falar com meu Rildo, meu amigo...

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Deputada Mical,
me permita um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois não,
V. Ex.ª tem o aparte.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputada Mical, a pessoa que a senhora é, os princípios que a senhora
carrega lhe tornam uma pessoa apaixonante, impossível não se apaixonar
pela senhora.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Apaixonar pelos
princípios, pelo modo que a senhora conduz o seu mandato, pelo modo
que senhora conduz a sua Igreja, o modo que a senhora conduz a sua
família. E família é algo que geneticamente é bem pesado. Eu tenho certeza
que o Renan também pela convivência, que eu tenho aqui que ele carrega
forte carga genética da senhora, de princípios e valores que a gente... de
primeiros homens públicos no Maranhão e precisamos de pessoas dessa
forma. Eu tenho pouca atuação na região de Viana, mas se a senhora
precisar, junto com os outros Deputados, para que a gente faça fileiras,

para que a gente ajude o município de Viana a sair de todo o caos que a
senhora relata neste momento, conte com o Deputado Rildo Amaral para
acompanhá-la e acompanhar o seu filho Renan, que eu tenho certeza que o
Maranhão vai estar bem conduzido na cidade Viana pelo seu filho.

 O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada
Mical, conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Muito
obrigada. Lhe concedo, Excelência.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Deputada, primeiramente, eu quero lhe parabenizar pelas suas palavras.
Eu que tive uma votação no município de Viana eu sei o que vinha
acontecendo naquela cidade, o atraso, o contratempo, o despreparo de
uma gestão incapaz de melhorar a qualidade de vida. Nós sabemos que os
municípios hoje estão em um momento de crise, de dificuldade. E eu lhe
parabenizo, porque a senhora é uma Deputada de visão...

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - ...uma Deputada
que com certeza tem o apreço e o carinho daquele povo e vai somar e
ajudar bastante Viana. Eu acredito que o momento que Viana está passando
é um momento que nós temos que ver o prol da qualidade de vida daquelas
pessoas, do desenvolvimento, da infraestrutura. Que hoje a gente anda em
Viana são tantos bairros sem asfalto, a cidade esburacada. A gente pode
constar, o transporte escolar também precário. A saúde, essa não existe na
cidade de Viana. E eu acredito que dias melhores nós temos para a cidade
de Viana e acho e acredito que temos que ter união para melhorar, união
para somar, união para fazer o bem àquelas pessoas. Então desde já quero
lhe parabenizar pelo belo discurso que V. Ex.ª faz.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Deputada
Mical, me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois não,
Deputada.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputada
Mical, logo após a Deputada Daniella, me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) - Eu
também aqui não poderia deixar de falar em favor do município de Viana,
eu entendo que assim como V. Ex.ª, assim como o Deputado Vinícius
Louro também obtive votos naquele município.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Verdade.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Também tive
a oportunidade de conhecer de perto o município de Viana e quero aqui,
mais uma vez, me colocar à disposição do povo daquela cidade, conhecendo
você...

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Muito
obrigada.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - ...conhecendo
o seu caráter, conhecendo o seu perfil, conhecendo também há pouco
tempo o Renan, mas já podendo ver o grande homem que você criou, quero
parabenizá-la inclusive por isso.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada.



SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Por ter criado

grandes homens e que eu espero realmente que o Renan encabece essa
causa em prol daquele povo. E estou aqui para com outros colegas
Deputados, com V. Ex.ª buscar melhorias para esse município tão sofrido,
que é o município de Viana. Mais uma vez, meus parabéns pela sua
coragem, meus parabéns pelo seu empenho e meus parabéns pela forma
que V. Ex.ª vem carregando esse mandato.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Muito
obrigada, Deputada Daniella Tema. Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Minha nobre amiga, companheira de Parlamento, exemplo para muitas
pessoas aqui nesta Casa, sua garra, sua determinação. A forma como a
senhora conduz o seu mandato e autêntica, acima de tudo, talvez isso
tenha faltado um pouco na política e V. Ex.ª resgata. E ouvindo o seu
pronunciamento me veio logo à mente uma passagem bíblica muito
conhecida, quando os justos governam alegra-se o povo. E o trabalho que
V. Ex.ª desempenha nesta Casa, eu tenho certeza que a credencia, enquanto
líder política que é, para colocar uma candidatura em prol do povo de
Viana. Uma candidatura que eu tenho certeza não nasceu apenas do seu
coração, mas nasceu da necessidade de Viana ter um novo projeto de
desenvolvimento para aquela cidade. E aí eu quero testemunhar a sua
preocupação com a cidade de Viana, sobretudo, com as pessoas, que as
cidades são as pessoas. Quando nós dialogávamos, aqui na Assembleia
Legislativa, conversando sobre como eu iria trabalhar as minhas Emendas,
com a senhora iria trabalhar as suas e a senhora preocupada como a senhora
iria colocar as suas Emendas Parlamentares que ajudasse, de fato, a
população de Viana e outros municípios, mas eu quero destacar Viana aqui
agora, que é o centro de seu discurso. Então, eu quero testemunhar isso
porque às vezes as pessoas não sabem o que passa dentro do coração das
pessoas e não é a senhora que está falando, é um outro alguém que ouviu
da sua boca a sua preocupação com as pessoas de Viana. E sei que esse
projeto é justamente para buscar um desenvolvimento verdadeiro para
uma cidade tão importante do Maranhão, que é a cidade de Viana, portanto,
eu, primeiro, desejo sorte, e sorte para mim nada mais é do que a construção
de um projeto, sorte não cai do céu, Deus deu livre arbítrio para todos nós,
para que nós pudéssemos construir a nossa sorte. A senhora está sabendo
construir. Então, sorte nesse novo desafio, conte com o seu amigo, com o
seu colega de Parlamento, Neto Evangelista, nesse projeto de Viana.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
(aparte) – Eu sei que o seu tempo já está adiantado, mas eu gostaria
também... Eu até me emocionei com as palavras do Rildo a respeito da sua
pessoa. Antes de falar desse seu projeto, eu queria lhe falar na pessoa que
a senhora é, da boa companheira, da parlamentar, da pessoa preocupada
com o bem-estar dos que mais precisam, com uma retidão de caráter, com
retidão de comportamento, defendendo as suas crenças, defendendo o
povo que lhe elegeu e conhecendo a senhora e conhecendo a forma como
você conduz a sua vida, Mical, eu tenho certeza de que o Renan deve estar
muito bem gabaritado, que o Renan foi uma pessoa bem criada e que o
povo de Viana vai ter muita sorte se conseguir ter esse menino à frente
daquela prefeitura. Um forte abraço, Mical, e receba toda a minha admiração.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Estou
até emocionada aqui com as palavras dos nobres Deputados, tanto da
Andreia como de Neto Evangelista, da Daniela, do Rildo, do Vinícius. Fico
muito grata. E quero dizer, aqui, compartilhar com os deputados, com
nossos amigos que o que me faz ainda e me motiva ajudar, apoiar meu
filho, porque ele é de maior. E como não poderia apoiá-lo neste projeto que
ele veio já retardando esta ideia? Na verdade, o que nos fortalece é que,
analisando as últimas eleições, Deputada Cleide Coutinho, o povo de
Viana já aprendeu a votar. Nas últimas eleições municipais, eles não
renovaram as cadeiras dos prefeitos. Então isso nos fortalece com esse
projeto. Eu creio que vai criar corpo, de hoje em diante, que é a primeira
vez que eu chego para falar em público sobre a pré-candidatura à prefeitura

de Viana. E creio que esse projeto nasceu no coração de Deus. Quero aqui
agradecer a esta oportunidade que o Senhor tem nos dados. E vamos lutar
para que essa mudança de mentalidade política aconteça. E faço questão
não de anunciar, mas de confirmar o chamado que o povo de Viana tem
feito a Renan Damasceno. E diante dos tamanhos desafios que a política
nos impõe, utilizo-me das palavras do grande político brasileiro que foi
Mário Covas: “Diante dos desafios e das dificuldades, só há três coisas
possíveis de se fazer na política: enfrentar, combater e vencer”. Agradeço
a Deus. Muito obrigada, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora
Presidente, uma Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Só uma
Questão de Ordem, Senhora Presidente, dentro dos acontecimentos aqui
desta Casa, onde nós temos todo um Regimento que nos assegura a nossa
fala, parlar, reivindicar, principalmente, mostrar a realidade dos nossos
municípios no estado do Maranhão, eu gostaria de fazer uma sugestão a
esta Casa, a esta Mesa. Até para que nós não sejamos prejudicados em
nossas falas. Nós temos vários horários aqui durante a semana, se a
Assembleia Legislativa entrega três, quatro medalhas por semana, a gente
possa possibilitar que entregue até 12 títulos, 12 medalhas por semana.
Na segunda-feira, nós temos um horário todo aberto, livre para que possa
entregar a medalha na segunda-feira, daria para entregar três medalhas ou
mais na segunda-feira. Na tarde, na própria segunda-feira teria como entregar
medalha até as quatro horas da tarde aqui. Entregaria duas medalhas, se
quisesse. Na sexta-feira, Senhora Presidente, nós temos o dia todo, a
Assembleia é ociosa. Aqui é a Casa do Povo, aqui tem que ser recebido
durante todo o horário de trabalho. E aí botaria três medalhas na parte da
manhã e quatro medalhas na parte da tarde. Isso, medalhas, títulos e tudo
facilitaria o trabalho da Assembleia Legislativa, facilitaria o trabalho dos
deputados e, principalmente, a gente não seria prejudicado em algumas
falas asseguradas pelo Regimento Interno.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado, eu estou aqui com o Bráulio e
ele está me dizendo que o Regimento fala o que está vigendo agora, em
vigência são duas Sessões Solenes por mês e essa audiência do Deputado
Neto está marcada há mais de dois meses. Não é uma coisa que foi agora,
entendeu?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Não, Senhora
Presidente, eu não questiono a questão da medalha, eu também entrego
medalha, eu já entreguei medalha aqui duas horas da tarde, porque realmente
havia discussões principalmente dentro do orçamento desta Casa. O senhor
Bráulio bem aí é testemunha, era a medalha do Desembargador Daniel
Leite. Aqui havia vários Desembargadores, Presidente do Tribunal de
Justiça, Governo do Estado do Maranhão. Agora, eu só não quero ser
descortês, mas também não quero ser prejudicado por tais situações. Eu
estava, há mais de dez dias, fora da Assembleia Legislativa visitando minhas
comunidades, minhas cidades e aí, dentro do discurso que eu tinha todas as
felicitações, uma população representada dentro da Assembleia Legislativa,
que somos Deputados que representamos o povo, e aí aconteceu o que
aconteceu, mas eu respeito a Senhora.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRª. CLEIDE COUTINHO - Deputado, só uma licença. Não aconteceu
absolutamente nada que viesse infringir o seu direito, apenas eu adverti
que V.Ex.ª tinha dito aqui que não ia demorar em respeito à Sessão Solene
do Neto. Mas V.Ex.ª falou o tempo que quis, Deputada Mical falou e ainda
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está inscrito o Deputado Rildo, o Deputado Rigo e o Deputado Yglésio.
Todos vão falar. Em hora nenhuma, a Presidência aqui nem a Mesa Diretora
negou a V.Ex.ª o direito de falar, todo mundo falou o que quis. Se V.Ex.ª
quiser falar mais alguma coisa, se inscreva que V.Ex.ª fala, é um direito seu.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Não, eu só
quero aqui dizer para a Senhora que qualquer coisa a gente coloca à
disposição, a Assembleia é maioria. Se a maioria concordar, a gente aumenta,
porque são muitos Deputados. E um exemplo, até dezembro, já está
lotada a entrega de medalhas. Só para o ano agora. Então, nós estamos
deficitários dentro dessa questão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Está bom, obrigada. Deputado Rigo Teles,
cinco minutos, com apartes, pelo Bloco Parlamentar de Oposição. Pela
sequência, é o Rigo Teles. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado
Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, minha
querida Presidente Cleide Coutinho, eu subo aqui a esta tribuna para falar
dos desportistas do Maranhão, em especial os amadores do futebol. Vejo
aqui a imprensa que também é de amadores, todos nós, amadores do
futebol, principalmente do futebol do Maranhão, Deputado Rildo Amaral,
que é jogador profissional lá do Imperatriz. Senhora Presidenta, ontem
aconteceu um fato, na nossa querida cidade de Barra do Corda, onde o
Cordino Sub-23 jogou com o São Mateus, Cordino e São Mateus. Para a
nossa infelicidade, tristeza de ver isso acontecer na nossa cidade por falta
de responsabilidade do poder público, por falta de compromisso, por falta
de amor aos desportistas, principalmente ao Cordino, que já tem
abrilhantado muito o Maranhão, um orgulho dos maranhenses, que já
abrilhantou também nos jogos fora do estado como no Campeonato
Nacional, na Copa Nordeste. E hoje aqui o Cordino Sub-23, ontem jogou
lá em Barra do Corda, no Estádio Leandrão, de portões fechados, com o
portão fechado. Fechado por quê? Por falta de um laudo de segurança para
que pudesse abrir para a população. Os torcedores revoltados, iam até o
estádio e voltavam. Muitos que tiveram coragem de subir as lajes, as casas,
as árvores ainda assistiram ao jogo daquela maneira, correndo o risco de
vida. Mas o poder público municipal, que é o principal responsável, que
o estádio é municipal, o Leandão pertence ao município de Barra do
Corda, fez essa vergonha a todos os torcedores barra-cordenses e ao
Maranhão. E eu vi ontem, olhando, assistindo o Prefeito Miltinho, de São
Mateus, acompanhando o seu time. Aquilo que é incentivo, aquilo dá força
àqueles jovens, dá muita coragem e força, porque o próprio prefeito, o
maior patrono do time é a Prefeitura, é o município de São Mateus, no
caso o São Mateus. E o prefeito acompanhou. E lá em Barra do Corda,
para acompanhar o Cordino somente os torcedores em cima de árvores,
em cima de lajes, dos tetos das residências para assistir ao jogo. Nem um
representante o Poder Público municipal da Prefeitura estava presente. Eu
não estou falando aqui do perfeito não, o de São Mateus estava, mas o de
Barra do Corda não estava presente, nem sequer um representante da
Prefeitura de Barra do Corda. A Secretaria de Esporte fecha os olhos, cruza
os braços para o Cordino. O Cordino Sub-23, eu fui procurado cerca de 15
dias atrás para ajudar na alimentação, porque os garotos estavam sem
alimentação e eu me comprometi em ajudar na alimentação. Imediatamente
autorizei lá no supermercado que eu pagaria, ia fornecer alimentação para
os jogadores do Cordino Sub-23. E assim estou fazendo e disse a eles que
iria ajudar o time, porque tenho amor pela nossa população, pelo povo de
Barra do Corda e pelo esporte também de Barra do Corda. E da mesma
forma, Senhora Presidente, minha querida Presidente, da mesma forma
que aconteceu ontem, dia 13, corre o risco de acontecer no domingo próximo
que vem, dia 17, que o Cordino irá jogar contra o Pinheiro, também lá em
Barra do Corda no Leandrão. Será, Senhor Prefeito de Barra do Corda, se
mais uma vez não vai ter o laudo de segurança para encaminhar para a
Federação Maranhense de Futebol para que libere o estádio para que a
torcida de Barra do Corda, os amantes do esporte possam ir lá torcer para

o seu querido time, que é o Cordino. É lamentável chegarmos aqui a esta
tribuna e levar um fato desse. Isso é vergonhoso para o município, isso é
vergonhoso para o Poder Público municipal, para a Secretaria de Esporte
de Barra do Corda. Vejam como estão esses jovens! Ontem, desmotivados
perderam, perderam de 2 a 0 para o São Mateus. E da mesma forma como
estão desmotivados, correm o risco de também perder para o Pinheiro.
Mas eu vou estar com vocês, com o Cordino, com esses garotos, contem
comigo, com alimentação de vocês, dos jogadores, desses jovens eu
participei e qualquer coisa que o Cordino precisar e estiver a meu alcance,
contem comigo porque eu participarei, Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados. Porque eu não aceito um desmando desse que vem
acontecendo no município e o município dar as costas para o esporte de
Barra do Corda, para esse tão querido time que é o Cordino, que foi meu
pai que muito abrilhantou e cresceu e fez esse time e hoje tanto nos
orgulhou, e nos orgulha ainda, mas o município está dando as costas e é
uma vergonha para o futebol do Maranhão vindo por meio do Cordino, é
lamentável, fico triste com essa cena. Espero que o Prefeito não faça mais
isso, tome as providências, mande fazer o laudo de segurança, e encaminhe
aqui para a Federação Maranhense de Futebol.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada. Bloco Parlamentar Solidariedade,
Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, cumprimento os Deputados e parabenizo a
Deputada Cleide Coutinho, pela condução dos trabalhos, nessa manhã de
quinta-feira, cumprimento o povo do Maranhão, na pessoa do meu amigo
Dr. Fiuza, que se encontra aqui na Assembleia Legislativa. Dr. Fiuza é filho
de Imperatriz, advogado renomado na nossa cidade, e vem aqui assistir,
prestigiar essa Sessão. Senhora Presidente, eu venho hoje aqui relatar o
estrangulamento sistemático do trânsito na BR-010, no trecho urbano de
Imperatriz, do trecho que vai desde do Distrito do Bananal, no município
de Ribeirãozinho até Açailândia, de Ribeirão do Bananal, que é o Distrito
mais próximo de Imperatriz, da doze quilômetros de Imperatriz, e Açailândia,
sessenta e cinco quilômetros, perfazendo setenta e sete quilômetros de
congestionamento na cidade, em um momento caótico. Um momento
caótico vive a nossa cidade, a nossa região ali. E o pior de tudo, que nós
temos notícias de que acabou o dinheiro para concluir a obra. A gente
precisa viabilizar recursos para aquela obra federal. Uma obra que há mais
de três anos se arrasta de maneira bem dificultosa. Imperatriz virou um
gargalo, a BR, e o que de primeira hora trouxe desenvolvimento, agora traz
o caos. De seis da manhã até oito da noite, nove horas da noite, o perímetro
urbano de Imperatriz se torna praticamente impossível um tráfego normal,
e quando chega a notícia de que o recurso para aquela rodovia se extinguiu,
se acabou, a gente precisa unir não em prol de Imperatriz, mas em prol do
Maranhão, porque a BR, a Belém-Brasília que liga Brasília a Belém, Belém
a Brasília, somente no Maranhão, que tem muitos deputados federais, que
não se concluiu. O estado de Tocantins com apenas 8 deputados federais,
se juntaram em todo o trecho urbano da BR-010, que é a Belém-Brasília, já
está duplicada, todos os trechos urbanos no estado de Tocantins. E
Imperatriz, e no Maranhão, ainda não teve nem início de conclusão, e
nenhum trecho urbano, só em Imperatriz que deu início, mas três anos se
arrasta de maneira muito lenta. E agora sem recurso, nós não temos como
concluir. E nós precisamos juntar os deputados federais, os três senadores
maranhenses, para que viabilizem verbas e emendas para que se resolva
aquilo ali. Não é só em Imperatriz que paga o preço nesse momento. E
agora vai piorar no Natal, porque em Imperatriz, além de uma grande
centro de compras e vendas, é um centro de serviços. E a população do
estado de Tocantins, do Estado do Pará e mais de 40 municípios utilizam
Imperatriz para abastecer seus municípios, inclusive mercadorias que vêm
do centro sul do País precisam passar em Imperatriz para ir a Belém,
precisam passar para ir em Santa Inês, que é o maior entroncamento do
Maranhão, e até para vir para São Luís precisa se passar em Imperatriz
com as mercadorias. E a gente não vê, a curto tempo de prazo, Doutora
Cleide, os deputados federais e os senadores tentando viabilizar essa obra.
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É preciso ter conhecimento, Imperatriz não elegeu deputado federal, mas
Imperatriz é Maranhão e é Brasil. Os municípios da região Tocantina
também pagam esse preço. Açailândia paga esse preço agravado ainda
mais com uma empresa de celulose que transporta em caminhões bitrens,
de maneira até, às vezes perigosas. E tem acontecido alguns acidentes
naquela rodovia. A única porta de entrada para nossa cidade é a Belém-
Brasília de maneira rodoviária. Eu queria que a Assembleia, os 42 deputados
assinassem um documento pedindo para que a bancada federal viabilizasse
esse recurso o mais breve possível, porque ao passo que a obra anda hoje
é mais fácil sair o dinheiro da Serra Pelada, que virou uma lenda para nós a
região Tocantina, do que a conclusão da BR-010. Falo isso lamentando
porque a história de Imperatriz se confunde com a história da BR. E agora
a história da BR atrapalha a cidade de Imperatriz nesse momento. Agradeço
a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Yglésio, obrigada por declinar.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Carlinhos
Florêncio, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Othelino Neto, Paulo
Neto, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e
concedeu a palavra ao (as) Deputado (as) Zé Gentil, Doutora Helena
Duailibe, Wellington do Curso, Mical Damasceno, Rigo Teles, César Pires,
Neto Evangelista e Fernando Pessoa. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 017/19,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, foi transferida para a próxima
Sessão Ordinária a pedido do autor. Em primeiro turno, tramitação ordinária,
foi aprovado o Projeto de Lei nº 489/19, do Deputado Neto Evangelista,
que institui o Dia Estadual do Radialista no âmbito do Estado do Maranhão,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC). Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou
os Projetos de Resolução Legislativa n°s: 057/18, do Deputado Arnaldo
Melo, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Médico Oscar
Reynaldo Molina Benitez; 096/19, da Deputada Mical Damasceno, que
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor João Vicente de
Macedo Claudino e 122/19, de autoria do Deputado Adriano, que concede
o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Antônio André Viegas,
todos com pareceres favoráveis da CCJC. Os Projetos de Lei n°s: 238 e
192/2019, do Deputado Wendell Lages e o Projeto de Resolução Legislativa
nº 063/19, do Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido ausência

dos respectivos autores. Em único turno, foram aprovadas as Moções de
Louvor nºs: 039/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, a Sua Santidade
o Papa Francisco através do Arcebispo Metropolitano de São Luís do
Maranhão Dom José Belisário da Silva, pela canonização da Irmã Dulce;
040/19, de mesma autoria, por meio do Arcebispo Metropolitano de São
Luís, Dom José Belisário da Silva, à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil – CNBB, pela canonização da Irmã Dulce; 041/19, ainda da Deputada
Doutora Helena Duailibe, ao Arcebispo Metropolitano de São Luís, pela
canonização da Irmã Dulce, todas com parecer favorável da CCJC. Na
sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 660/19, do Deputado
Fernando Pessoa, encaminhando Mensagem de Congratulações à  atleta de
Barra do Corda, Neyeme Victória, da equipe São Paulo/ Barueri de vôlei
feminino, pela vitória no campeonato paulista; 662 a 669/19, todos de
autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja enviado votos de
congratulações à população dos Municípios de Jatobá, Santa Filomena,
Trizidela do Vale, Senador Alexandre Costa, São José dos Basílios,
Fernando Falcão, Capinzal do Norte e São João do Sóter, pela passagem
de seus respectivos aniversários comemorados no mês de junho. Por fim,
foram submetidos à deliberação da Mesa e indeferidos os Requerimentos
n°s: 645/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitação informações
a respeito dos serviços de coleta de lixo nas residências ludovicenses; 646/
19, do referido Deputado, ao Secretário Municipal de Educação, Senhor
Moacir Feitosa, 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; 647 e 656/19, ambos do Deputado
Doutor Yglésio, ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Lula Filho, que
informe a quantidade de profissionais médicos e suas especialidades,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e farmacêuticos efetivos e
contratados pela prefeitura de São Luís, solicitando ainda, informações
sobre a quantidade de postos de saúde com suas localizações, assim como
a relação de hospitais com seus leitos e especialidades; 648/19, ainda do
Deputado Doutor Yglésio, a Diretora Geral do Departamento Estadual de
Trânsito do Maranhão - Detran, Senhora Larissa Abdalla, solicitando que
informe a quantidade de veículos que circulam na capital maranhense,
assim como a quantidade de pessoas habilitadas; 649 e 650/19, também do
Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário Municipal de Urbanismo e
Habitação, Senhor Madison Leonardo Silva, solicitando que informe a
quantidade de pessoas cadastradas no comércio informal de São Luís,
incluindo seus locais de atuação, solicitando ainda que informe a quantidade
de imóveis entregues no “Programa Minha Casa, Minha vida” do Governo
Federal em convênio com a Prefeitura de São Luís. Também foi indeferido
o Requerimento nº 661/19, do Deputado Wellington do Curso, a Diretora
Geral do Departamento Estadual de Trânsito, Senhora Larissa Abdalla
Britto, solicitando informações sobre o procedimento de vistoria de veículos
automotores. O autor recorreu ao Plenário da decisão da Mesa e este
Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Na sequência, foi deferido o Requerimento n° 670/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária realizada no dia 04 de novembro do ano em curso, em
razão da sua participação no Talk Show Econscientizar, na abertura da
Semana Acadêmica da Uema. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 660/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa; 661/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669/
2019, todos de autoria do Deputado Ciro Neto e 670/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-
se o Deputado Roberto Costa. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
César Pires falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado.  No Expediente Final
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 14 de novembro de 2019.
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS  12
DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS
E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
WENDELL LAGES
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
FERNANDO PESSOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente

PARECER Nº 486/2019 -   Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
387/2019 - DISPÕE sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais
Domésticos.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado WENDELL  LAGES
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 679/20019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 133/2019 - CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo  “João do Vale” ao Artista Visual ROMILDO ROCHA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 682/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 033/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES aos
formandos da Turma 2019.1, parabenizando-os pela formatura no curso
de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí-UFPI – Campos
Rei Veloso/Parnaíba Piauí, colação de Grau ocorrida em 30 de agosto de
2019 na quadra Poliesportiva da Universidade, situada na Av. São Sebastião,
2819 – Reis Veloso.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 685/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 463/

2019 - DISPÕE sobre a inclusão da temática contra a violência às mulheres
e meninas no Currículo Escolar das Escolas Públicas do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº  696/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

495/2019 - ESTABELECE o Piso dos Cirurgiões - Dentistas no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 697/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

491/2019 - ALTERA e ACRESCENTA dispositivos à Lei nº 8.640, de 12
de julho de 2007, que dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de
milhagens aéreas adquiridas com recursos públicos e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.

PARECER Nº 699/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 037/2019 -
PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS manifestando congratulações ao DR.
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA, pelo recebimento das Palmas
Universitárias, distinção honorífica concedida pela Universidade Federal
do Maranhão – UFMA em reconhecimento àqueles que constroem tão
valorosa instituição de ensino superior pública do nosso Estado.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 700/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 112/2019 - ACRESCENTA o inciso
XIII ao Art. 30, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, Criando a Comissão Permanente de Turismo e Cultura.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado   ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 706/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

472/2019 - MODIFICA e ACRESCENTA dispositivos na Lei Estadual nº
5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede passagem intermunicipal
gratuita aos portadores de Câncer, Aids, Doenças Renais e Cardíacas
Crônicas no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado  FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do  Relator.
PARECER Nº 708/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

516/2019 - DISPÕE sobre a reprodução, criação, venda, compra e doação
de animais de estimação em estabelecimentos comerciais e assemelhados,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 709/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

445/2019 - DISPÕE sobre obrigatoriedade de conter códigos QR inclusivo
nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados no  Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 718/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

477/2019 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade de instalação de sinalização
sonora e visual nos Estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 719/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 476/

2019 - DISPÕE sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com
deficiência nos transportes intermunicipais do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado   ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 720/2019 -  Emitido à MOÇÃO Nº 038/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS manifestando congratulações aos
bailarinos GLENDA VASCONCELOS (natural de Colinas – MA) e
MARCOS SOUSA (natural de Grajaú), pelo ingresso no concorrido
processo seletivo para compor a Escola de Teatro Bolshoi.

AUTORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO,
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 722/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

483/2019 -  DISPÕE sobre a inclusão da carne de peixe e seus derivados no
cardápio da Alimentação Escolar da Rede Pública Estadual de Ensino no
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 723/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 034/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS à Senhora SANTA DAMASCENO,
nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com a família Damasceno pela passagem do centenário da
senhora SANTA DAMASCENO”

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 724/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

493/2019 - DISPÕE sobre a presença do Segundo Professor de Turma nas
salas de aula das Escolas de Educação Básica que integram o Sistema
Estadual de Educação do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 725/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 142/2019 - CONCEDE Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor RAIMUNDO
ARISTIDES SILVA, Pastor da Igreja da Assembleia de Deus em Pindaré-
Mirim, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 726/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 141/2019 - CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora MARIA DO SOCORRO
DE MOURA MATOS.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 727/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 135/2019 - CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense a ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA,
natural da Cidade de Santa Luzia, Estado do Pará.

AUTORIA: Deputado ROBERTO  COSTA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 728/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

505/2019 -  ESTABELECE Diretrizes sobre a obrigatoriedade, no âmbito
do Estado do Maranhão, da realização de treinamento e apresentação do
plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais do Estado do Maranhão nos casos que
especifica, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do  Relator.
PARECER Nº 729/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 039/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS pela canonização da IRMÃ DULCE
à Sua Santidade o PAPA FRANCISCO, através do Arcebispo

Metropolitano de São Luís do Maranhão Dom JOSÉ BELISÁRIO DA
SILVA.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 730/2019  - Emitido à MOÇÃO Nº 040/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, pela canonização da
IRMÃ DULCE.

AUTORIA:  Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 731/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 041/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, à
Arquidiocese de São Luís do Maranhão, Moção de Louvor pela canonização
da IRMÃ DULCE.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

EMENDA SUBSTITUTIVA N.º 001/19
AO PROJETO DE LEI Nº 554 /2019

Modifica e acrescenta dispositivos na Lei nº. 8.884,
de 30 de outubro de 2008, que dispõe sobre o uso de
embalagens plásticas biodegradáveis para o
acondicionamento de produtos e mercadorias a serem
utilizadas nos estabelecimentos comerciais no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1°. O artigo 1º da Lei nº. 8.884, de 30 de outubro de 2008, do
Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 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.” (NR)

Art. 2°. O artigo 2º, parágrafo único e incisos I, II e III da Lei nº.
8.884, de 30 de outubro de 2008, do Estado do Maranhão, são substituídos
e passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. 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.
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§ 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.” (NR)

 Art. 3°. O artigo 4º da Lei nº. 8.884, de 30 de outubro de 2008, do
Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 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.”
(NR)

Art. 4º. O artigo 5º, incisos II e III, da Lei nº. 8.884, de 30 de
outubro de 2008, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º. Em caso de não cumprimento desta Lei deverão ser
aplicadas as seguintes penalidades:

I – (...)
II – Suspensão do Alvará de Funcionamento do estabelecimento

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

reais) por obrigação descumprida.
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º (...)” (NR)
Art. 5° O artigo 8º da Lei nº. 8.884, de 30 de outubro de 2008, do

Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º. 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.” (NR)

Art. 6º. Adiciona o artigo 9º na Lei nº. 8.884, de 30 de outubro de
2008, do Estado do Maranhão, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º. 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).” (NR)

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data

da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 13 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.

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.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 028/2014-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e C.F.R. GASPAR LOCAÇÃO E
EVENTOS EIRELI-ME. OBJETOS: Prorrogação do presente contrato
12 (doze) meses, com início em 17 de novembro de 2019 e término em 17
de novembro de 2020. VALOR TOTAL: R$ 174.406,10 (cento e setenta
e quatro mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos), sendo emitida a
Nota de Empenho n.º 2019NE002685 de 13/11/2019.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 –
Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão; Natureza de Despesas: 33.90.39.23 – Festividades e
Homenagens; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários –
Tesouro – 0101000000; Histórico: Prorrogação do contrato de nº 028/
2014-AL por doze meses, para prestação de serviços de buffet e locação
de espaço físico para atender aos eventos institucionais promovidos pela
ALEMA, na capital e no interior do Estado, para o exercício de 2019,
distribuído nas condições definidas no Termo de Referência, Anexo I. Lote
I – Eventos na Capital. Lote II – Eventos no interior do Estado. BASE
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4573/2019-AL.
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e CONTRATADA - C.F.R. GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS
EIRELI-ME, CNPJ nº 07.408.334/0001-48. São Luís–MA, 14 de novembro
de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.
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