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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/11/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.11.2019

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 683/2011, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 559/2019, DE SUA
AUTORIA, QUE MODIFICA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º E DO
INCISO VII DO ARTIGO 4º E ACRESCENTA O INCISO VIII AO
ARTIGO 3º DA LEI Nº 10.411 DE 30 DEDEZEMBRO DE 2015,
QUE VERSA SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS – FERH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2. REQUERIMENTO Nº 684/2011, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 560/2019, DE SUA
AUTORIA, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 10.417 DE 2016,
POSSIBILITANDO QUE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL
DE INTERESSES DIFUSOS SEJAM DIRECIONADOS ÀS
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS QUE ATENDAM PACIENTES
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

3. REQUERIMENTO N° 685/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO DOUTOR NATALINO
SALGADO FILHO, PELA MERECIDÍSSIMA POSSE COMO
REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -
UFMA

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO N° 686/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO DR. LUÍS FERNANDO
CABRAL BARRETO JÚNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA E
COORDENADOR DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, SOLICITAÇÃO PARA QUE COMUNIQUE AS
PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO,
MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO POSSÍVELMENTE TOMADAS OU
PROPOSTAS PELO ÓRGÃO, TENDO EM VISTA AS RECENTES
NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA MARANHENSE
SOBRE O APARECIMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO
MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

6. REQUERIMENTO N° 687/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO SENHOR RAFAEL
CARVALHO RIBEIRO, SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE DO MARANHÃO, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,

INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO
E RESPONSABILIZAÇÃO TOMADAS PELO ÓRGÃO, TENDO
EM VISTA AS RECENTES NOTÍCIAS VEICULADAS NA
IMPRENSA MARANHENSE SOBRE O APARECIMENTO DE
ÓLEO NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

7. REQUERIMENTO N° 688/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO SENHOR ADEMIR
DAMASCENO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE DE TUTÓIA/MA, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,
INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO
E RESPONSABILIZAÇÃO TOMADAS PELO ÓRGÃO, TENDO
EM VISTA AS RECENTES NOTÍCIAS VEICULADAS NA
IMPRENSA MARANHENSE SOBRE O APARECIMENTO DE
ÓLEO NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

8. REQUERIMENTO N° 689/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO DR. JEAN CARLOS
NUNES PEREIRA, DEFENSOR PÚBLICO LOTADO NO
NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO MARANHÃO, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,
MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO POSSIVELMENTE TOMADAS OU
PROPOSTAS PELO ÓRGÃO, TENDO EM VISTA AS RECENTES
NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA MARANHENSE
SOBRE O APARECIMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO
MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

9. REQUERIMENTO N° 690/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO SENHOR ALEXANDRE
SILVA SOARES – OU QUEM VENHA A LHE SUBSTITUIR
EVENTUALMENTE, PROCURADOR DA REPÚBLICA
ATUANTE NA PROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MARANHÃO,
SOLICITAÇÃO PARA QUE COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS
DE MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE
DANOS, RECUPERAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
TOMADAS PELO ÓRGÃO, TENDO EM VISTA AS RECENTES
NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA MARANHENSE
SOBRE O APARECIMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO
MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

10. REQUERIMENTO N° 691/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA À SENHORA MARIA DA
GRAÇA REIS RIBEIRO  – OU QUEM VENHA A LHE SUBSTITUIR
EVENTUALMENTE – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE – IBAMA NO
MARANHÃO, SOLICITAÇÃO PARA QUE COMUNIQUE AS
PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO,
MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO POSSIVELMENTE TOMADAS OU
PROPOSTAS PELO ÓRGÃO, TENDO EM VISTA AS RECENTES
NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA MARANHENSE
SOBRE O APARECIMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO
MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

11. REQUERIMENTO N° 692/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR RICARDO DE AQUINO SALLES, MINISTRO DO MEIO
AMBIENTE DO BRASIL, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,
INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO
E RESPONSABILIZAÇÃO POSSIVELMENTE TOMADAS OU
PROPOSTAS PELO ÓRGÃO, TENDO EM VISTA AS RECENTES
NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA MARANHENSE
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SOBRE O APARECIMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO
MUNICÍPIO DE TUTÓIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/11/2019 - QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 572/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 105/19, que dispõe sobre os objetivos e
sobre a redefinição dos limites do Parque Estadual do Bacanga e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 568/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que estabelece as diretrizes para o Programa de
Apoio às Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 569/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que assegura no âmbito do Estado do Maranhão
atendimento específico aos alunos portadores de deficiência auditiva
(surdos-mudos) e visual, nos cursos preparatórios para concurso
público e pré-vestibular e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 570/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre presença do profissional
administrador nas equipes integrantes das unidades de saúde do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 571/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a “Associação
Clube de Mães Curva da Liberdade Remanescente de Quilombo do
Povoado Curva de Ascendio do Município de Olinda Nova do Ma”,
com sede e foro no Município de Olinda Nova, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 567/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição dos
estabelecimentos que especifica de cobrar mais de um ingresso nos
casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o espectador
necessite ocupar mais de um assento.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 563/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a AGRICUPU –
Associação dos Agricultores de Buriticupu.

2. PROJETO DE LEI N° 564/19, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, que altera o Art. 42 da Lei n° 8.528 de 07
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras Providências.

3. PROJETO DE LEI N° 565/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a permanência de
acompanhantes nas dependências das Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) dos Hospitais, Unidades de Pronto Atendimentos (UPA’s) e
Maternidades Públicas e Privadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI N° 566/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades administrativas a
quem divulgar informação falsa (fake news) e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 160/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Sergio Luís Veras Parente, natural de
Sobral (CE).

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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 LEI Nº 562/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a inclusão do símbolo
do Transtorno do Espectro Autista na cédula de identidade expedida
pela Secretaria de Estado e Segurança Pública.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte 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, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Hélio Soares, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Gentil.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 105 / 2019

São Luís, 20 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre os objetivos e sobre a redefinição do Parque Estadual do
Bacanga e dá outras providências.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Para assegurar a efetividade do direto ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal (art. 225, § 1º, III)
estabelece que incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos.

Nos termos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, as unidades
de conservação consistem, em linhas gerais, nos espaços territoriais
legalmente instruídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.

Considerando a necessidade de preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica, o Parque Estadual do Bacanga
foi criado por meio do Decreto nº 7.545, de 1º de maio de 1980, sendo,
posteriormente, seus limites alterados por meio do Decreto nº 9.550,
de 10 de abril de 1984, e da Lei Estadual nº 7.712, de 14 de dezembro
de 2001.

Nos autos da Ação Civil Pública nº 3202-51.2008.8.10.0001
(3202/2008), o Poder Judiciário entendeu que a edição da Lei Estadual
nº 7.712, de 14 de dezembro de 2001, se deu em desconformidade com
o ordenamento jurídico brasileiro haja vista a ausência de estudos
técnicos e de consulta pública previamente à alteração dos limites da
referida unidade de conservação.

Assim, o Judiciário Maranhense declarou a nulidade da Lei
Estadual nº 7.712, de 14 de dezembro de 2001, e determinou ao Poder
Executivo, dentre outras providências, a redefinição dos limites do
Parque Estadual do Bacanga.

Nessas circunstâncias, considerando os termos da decisão
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 3202-
51.2008.8.10.0001 (3202/2008), a relevância do Parque Estadual do
Bacanga para a preservação da biodiversidade e dos resquícios da
Floresta Pré-Amazônia na Ilha de Upon-Açu, bem como em razão
dessa unidade de conservação concentrar mananciais importantes para

o abastecimento de água da cidade de São Luís/MA, a presente
proposta legislativa estabelece os objetivos da criação do Parque
Estadual do Bacanga e redefine seus limites.

Ressalte-se, por fim, que as alterações propostas pelo Projeto
de Lei em apreço estão em consonância com o art. 225, § 1º, III, da
Constituição Federal e com as disposições da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, posto que consideram vistorias e estudos técnicos
realizados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMA), além de terem sido precedidas de audiência
pública.

Os estudos foram conduzidos pela Superintendência de
Biodiversidade e Áreas Protegidas da SEMA, por meio de vistorias,
fiscalizações, levantamentos de dados in loco¸ utilização de técnicas
de geoprocessamento, e levaram em consideração os seguintes critérios:
área de proteção sanitária das baterias de poços da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA); áreas de recarga do
aquífero; cotas altimétricas; exclusão de áreas urbanizadas consolidadas
limítrofes ao parque; e a inclusão de áreas preservadas limítrofes à
unidade de conservação.

Relativamente à supressão de áreas, há de registrar que,
conforme análise realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais, essa se deu em razão de alguns trechos do Parque
Estadual já contarem com infraestrutura urbana avançada (conjuntos
habitacionais, asfaltamento, coleta regular de resíduos sólidos,
residências de alvenaria, linhas de transporte coletivo, instalação de
comércio etc.), bem como por não comprometer a sustentabilidade
hídrica da área.

A Audiência Pública para tratar da Redefinição dos Limites do
Parque Estadual do Bacanga foi convocada por meio de Edital publicado
na Edição nº 219 do Diário Oficial do Estado do Maranhão, de 22 de
novembro de 2018 (Caderno: Terceiros), bem como por meio de
convites à sociedade civil, aos órgãos e entidades públicos e privados,
tendo sido realizada na data de 20 de dezembro de 2018.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial,
na efetividade do direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e na promoção do desenvolvimento sustentável, minha expectativa é
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 572 / 19

Dispõe sobre os objetivos e sobre a redefinição
dos limites do Parque Estadual do Bacanga e dá
outras providências.

Art. 1º  O Parque Estadual do Bacanga, situado no município
de São Luís/MA, que tem por objetivos, dentre outros legalmente
previstos, a conservação e preservação do manancial subterrâneo e
corpos hídricos superficiais, especialmente o Reservatório Batatã e o
Rio da Prata, a preservação de áreas naturais como testemunho das
condições primitivas da flora e da fauna, bem como os resquícios da
Floresta Pré-Amazônia na Ilha Upaon-Açú, com sua biodiversidade e
sítios arqueológicos, e a manutenção de ambientes naturais favoráveis
ao desenvolvimento de atividades humanas de caráter científico,
educativo e recreativo, fica redelimitado com área estimada em 2973,927
hectares.

Art. 2º  A área do Parque Estadual do Bacanga fica redefinida
conforme Memorial Descritivo Sintético constante do Anexo Único
desta Lei, com coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, Sistema UTM, Meridiano Central -45, Datum SIRGAS
2000.



QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Parágrafo único.  A partir desta redefinição, não será permitida

a expansão das áreas ocupadas e excluídas, com a construção de moradias
ou outra forma de ocupação que venham atingir a área do Parque.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 568 / 19

Estabelece as diretrizes para o Programa de Apoio
às Mulheres com Neoplasia Mamária e
Mastectomizadas, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º – Fica estabelecida as diretrizes para o Programa de
Apoio às Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no
Estado do Maranhão, a ser implementado através de órgãos públicos
de saúde com os objetivos seguintes:

I – apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar pacientes e ex-
pacientes acometidas pelo câncer de mama;

II – orientar quanto a importância da reconstrução do complexo
aréolo-papilar de mulheres mastectomizadas;

III – apoio social presente desde a fase do diagnóstico até a
reabilitação psicossocial, como parte de enfrentamento do problema;

IV – apoio social com efeito direto sobre o bem-estar, embora
que subjetivo, além de fomentar a recuperação da saúde, atuando,
sobretudo, na melhoria dos aspectos emocionais abalados pela doença;

V – prestar suporte de modo a promover a adaptação de
mulheres quando confrontadas com situações adversas, como as
impostas pelo câncer de mama;

VI – explicar que a atenção recebida é de fundamental
importância à manutenção da saúde física e mental da pessoa doente,
na medida em que facilita o enfrentamento de eventos estressantes e
produz efeitos benéficos para quem está vivenciando tal situação;

VII – disponibilizar local adequado para reuniões de autoajuda,
realização de oficinas, musicoterapia, em prol das mulheres que se
encontram nessa condição;

VIII – adoção de providências que propicie exames periódicos
de ultrassonografia, mamografia, entre outros, cuja finalidade é a
prevenção e o controle ao câncer de mama;

IX – propiciar acesso ao tratamento químico e radioterápico,
além de proporcionar acesso rápido ao oncologista;

X – promover e divulgar campanha através da sociedade civil
com o objetivo de sensibilizar e estimular a doação de cabelo para a
confecção de perucas, de forma gratuita, destinadas às pessoas em
condições de vulnerabilidade social em tratamento de câncer de mama;

XI - estimular a criação de grupos formados por pacientes
voluntários, com a finalidade de orientar, ajudar e dar amparo
psicológico e emocional às mulheres portadoras do câncer de mama, na
fase pré e pós operatória;

XII – prestar atendimento socioassistencial em todos os níveis
de atenção à saúde, desde a prevenção até a reabilitação e a cura de
mulheres acometidas pelo câncer de mama;

  Art. 2º – As despesas decorrentes à execução da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas
no orçamento anual, suplementadas se necessário.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019. –
DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de chamar a atenção do Poder

Público para a criação de um Programa que preste total apoio
psicossocial às mulheres que foram acometidas de uma das doenças
que mais suscitam medo e angústia entre elas, o câncer de mama,

devido à alta prevalência e à magnitude de sua repercussão psicossocial.
O câncer de mama está entre as doenças que mais causa morte de
mulheres no mundo.

No Maranhão, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca)
e o Ministério da Saúde, cerca de 8.800 novos casos de câncer podem
surgir nos próximos anos, serão cerca de 1.500 novos casos de câncer
de mama, nos próximos dois anos, com maior incidência na capital São
Luís.

Nota-se que, ainda nos dias atuais, os serviços de saúde
privilegiam, o cuidado físico e colocam em segundo plano a atenção
psicossocial às mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas.
Com o intuito de preencher essa lacuna, propomos ao Poder Público
criar um programa cujo objetivo é a reabilitação física e psicossocial
das mulheres mastectomizadas.

Como lidar com essa angústia? No contexto da reabilitação
psicossocial, o apoio social é importante fator de restabelecimento das
condições de saúde, contribui para que a mulher ao receber esse
diagnóstico enfrente as vicissitudes do tratamento oncológico com
menor exposição aos estressores psicossociais.

No bojo do programa será criado um grupo de apoio como
estratégia de suporte oferecido às mulheres mastectomizadas. A ideia é
discorrer sobre a relevância dessa modalidade de intervenção no
processo de reabilitação psicossocial das mulheres com câncer de mama.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma
acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019. –
DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 569 / 19

Assegura no âmbito do Estado do Maranhão
atendimento específico aos alunos portadores de
deficiência auditiva (surdos-mudos) e visual, nos
cursos preparatórios para concurso público e pré-
vestibular e dá outras providências.

Art. 1°. Fica assegurado no âmbito do Estado do Maranhão o
atendimento específico aos alunos portadores de deficiência auditiva
(surdos-mudos), por meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras e aos
alunos portadores de deficiência visual ou visão reduzida por meio do
método Braille, nas instituições particulares em sentido estrito,
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado e que ofereçam cursos livres, preparatórios para concurso
público e pré-vestibulares.

§ 1º. Para o fiel cumprimento do disposto na presente Lei, os
deficientes tratados no “caput”, devem informar sua condição, no ato
da matrícula nos respectivos estabelecimentos de ensino.

§ 2º. Ficam isentas desta obrigatoriedade os cursos mantidos
por instituições comunitárias, instituídas por grupo de pessoas físicas
ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas
educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade
mantenedora representantes da comunidade, bem como as instituições
filantrópicas, na forma da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de
2009.

Art. 2º. As aulas por meio de Linguagem Brasileira de Sinais –
Libras, ministradas para os alunos portadores de deficiência auditiva
(surdos-mudos), deverão ser feitas através de tradução simultânea por
profissionais habilitados.

Art. 3º. Ao Poder Público compete estabelecer, através de
Decreto, regulamentação própria, criar a forma de fiscalização, no que
couber, às medidas necessárias para o cumprimento da presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019. –
DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa assegurar direitos da pessoa
portadora de deficiência, igualmente como o de qualquer cidadão e
sentir-se como parte integrante de uma vida social normal. Criar
ambientes que garantam a participação e inclusão das pessoas
portadoras de deficiência, em igualdade de condições com as demais
pessoas da comunidade em que vivem. A ideia é a efetivação de uma
política de acesso universal à educação.

Numa perspectiva de educação inclusiva, o termo “especial”,
desloca-se do aluno para o processo, diz Edler Carvalho 92004, p.17)

“Especiais devem ser consideradas as alternativas
educacionais que a escola precisa organizar, para que
qualquer aluno tenha sucesso; especiais são as estratégias
que a prática pedagógica deve assumir para remover
barreiras para a aprendizagem”.

Neste contexto, cursos livres, preparatórios para concursos
públicos e pré-vestibulares ministrados no âmbito do Estado do
Maranhão, devem redimensionar valores e diretrizes, rever
procedimentos, repensar avaliações e proporcionar adaptações didático
pedagógicas e físicas, a fim de atender a diversidade dos alunos
favorecendo a convivência de todos indistintamente.

A Carta Constitucional de 1988, no Inciso IV, art. 3º:

“Art. 3º […]
[...]
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor. idade e quaisquer outras formas de
descriminação”.

Artigo 205 da Constituição Cidadã:

“Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”.

Inciso I, do artigo 206 da Constituição Federal:

“Art. 206. [...]
I – igualdade de condições para ao acesso e permanência na
escola;
[...]

Tratamos na matéria de objetivos, princípios e garantias para
o acesso à educação, à escola aos portadores de qualquer deficiência,
considerando que todos devem ter acesso ao conhecimento através da
escola e evoluir em direção ao ensino superior de qualidade.

Por fim, a presente propositura tem o condão de ajudar a
melhorar a autoestima e promover inclusão social. Portanto, peço aos
nobres pares que atentem para a nossa iniciativa, ao tempo em que
espero que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências, uma
acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019. –
DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 570 / 19

DISPÕE SOBRE PRESENÇA DO PROFISSIONAL
ADMINISTRADOR NAS EQUIPES
INTEGRANTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO
MARANHÃO.

Art. 1º – Esta lei possibilita a presença do Profissional
Administrador na composição das equipes integrantes das Unidades
de Saúde do Estado do Maranhão.

Art. 2º – A insuficiência de quantitativo de servidores com
habilitação em Administração não impedirá a implementação dessa lei,
podendo o Poder Público, através de regulamentação, adotar todos os
meios necessários à efetiva implementação dessa norma.

Art. 3º – Para alcançar os fins propostos, o Poder Público, por
meio de regulamentação, poderá implantar programas que estimulem e
possibilitem a formação do profissional Administrador para atuação
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e suas especificidades.

Art. 4º – Considera-se o lapso temporal mais adequado para
que as Unidades de Saúde contem com um profissional Administrados
em suas equipes o prazo de até dois anos após a possível regulamentação
dessa Lei pelo poder público

Art. 5º – As regulamentações pertinentes à operacionalidade,
especificações e estabelecimento de critérios para a implementação
desta Lei poderão ser feitas pelo Poder Público.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
mas somente produzirá efeitos após sua possível regulamentação pelo
Poder Público.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019 - DR.
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa possibilita a presença de um profissional Administrador
nas equipes integrantes das unidades de saúde do Maranhão, com o
objetivo de otimizar a prestação dos serviços públicos de saúde e
melhor promover direitos sociais fundamentais.

Reconhecendo todos os esforços que o Poder Executivo têm
empreendido para tornar a saúde pública exitosa em termos qualitativos,
não se pode negligenciar que esse é um setor em situação grave em todo
o país, podendo ser facilmente verificada a fragilidade do sistema único
de saúde - SUS ante as demandas da população, estando dentre os
problemas detectados o desabastecimento de medicamentos, materiais
e insumos hospitalares básicos, além de pendências de pagamento de
fornecedores e desaparelhamento de pessoal e equipamentos.

Nesse sentido, faz-se necessário rever o modus operandi de
todo o sistema de saúde, tanto os de atenção básica como especial,
considerando que as organizações do setor de saúde podem ser
compreendidas como instituições com uma estrutura complexa e que
exigem muita competência dos gestores, pelo fato de haver
características específicas que as diferem de outras organizações, sendo
apontada como uma das estruturas organizacionais mais complicadas
para se administrar.

Destarte, torna-se imprescindível a atuação do profissional
administrador no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS, nos
termos da Lei Federal nº. 4.769, de 09 de setembro 1965, a qual
regulamentou o exercício da profissão administrador, dispondo em seu
art. 2o, in verbis:

Art. 2o A atividade profissional de Administrador será
exercida. Como profissão liberal ou não, mediante:
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos,
assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise. interpretação, planejamento,
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos
campos da Administração como administração e seleção
de pessoal, organização e métodos, orçamentos,
administração de material, administração financeira.
administração mercadológica, administração de produção,
relações industriais, bem como outros campos em que esses
se desdobrem ou aos quais sejam conexos. (grifo nosso)
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Em assim sendo, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a
colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos
em favor de uma melhor prestação de serviços de saúde pública para
os maranhenses.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de novembro de 2019 - DR.
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI   Nº 571 / 19

Considera de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃP
CLUBE DE MÃES CURVA DA LIBERDADE
REMANESCENTE DE QUILOMBO DO
POVOADO CURVA DE ASCENCIO DO
MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO - MA”, com
sede e foro no Município de OLINDA NOVA, no
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública a Associação
Clube de Mães Curva da Liberdade Remanescente de Quilombo do
Povoado Curva de Ascencio do Município de Olinda Nova –Ma, com
sede e foro no Município de Olinda Nova, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 19 de Novembro de 2019.
- CÉSAR PIRES - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Osmário Freire Guimarães

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Osmário Freire Guimarães, natural de Itapetinga, Bahia.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 18 de novembro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º vice-presidente

Justificativa

Osmário Freire Guimarães, tomou posse como Conselheiro-
substituto do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em abril de
2002.

Radicado no Maranhão há quase três décadas , Osmário nasceu
em 15 de maio de 1957, no município de Itapetinga, no estado da
Bahia.  

Graduou-se em Ciências Contábeis e em Economia, fez
Especialização em Qualidade Total pela Universidade Federal da Bahia
e em Contabilidade Pública pelo Uniceuma.

Renomado especialista na área tributária, antes de ingressar no
TCE/MA, foi Auditor do Tribunal de Justiça da Bahia.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 18 de novembro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º vice-presidente

REQUERIMENTO N° 683 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja discutido

e votado em Regime de Urgência, o Projeto de Lei Ordinária de minha
autoria Nº 559/2019, que modifica a redação do artigo 1° e do inciso
VII do artigo 4° e acrescenta o inciso VIII ao artigo 3° da Lei N° 10.411
de 30 de dezembro de 2015, que versa sobre o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FERH e dá outras providências.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 19 de novembro de 2019. - Rafael Leitoa
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 684 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário,
seja discutido e votado em Regime de Urgência o Projeto de Lei
Ordinária nº 560 de 2019, que altera a Lei Estadual nº 10.417 de
2016, possibilitando que recursos do Fundo Estadual de Interesses
Difusos sejam direcionados às instituições filantrópicas que atendam
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, proposição de minha
autoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 685 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõem o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Doutor
Natalino Salgado Filho, pela merecidíssima posse como Reitor da
Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

Vale destacar que o Doutor Natalino, pela terceira vez, um
marco histórico, o professor do curso de Medicina, Natalino Salgado
Filho, assume o cargo de Reitor da instituição, para gestão do quadriênio
2019-2023.

Doutor Natalino, com sua expertise, foi logo notado pela
comunidade acadêmica e mais tarde tornou-se Reitor da UFMA,
travando lutas incessantes pela estruturação, desenvolvimento e
modernização da mesma. A Universidade expandiu-se para todo o
continente. Foram mais de mil professores nomeados, criando vários
câmpus, dezenas de cursos de graduação e pós, aumento de oferta de
vagas, sobretudo para as camadas mais populares. O anseio da
comunidade acadêmica refletiu-se no Doutor Natalino, pois tornou a
UFMA em uma universidade de renome nacional e internacional, com
índices de ensino, pesquisa, extensão, e pós-graduação e inovação
elevados.

Doutor Natalino Salgado Filho é formado em medicina pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e possui doutorado e
pós-doutorado em Medicina-Nefrologia pela Universidade Federal de
São Paulo. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). É membro da sociedade Brasileira de História da
Medicina, Brasileira de Hipertensão Arterial e Brasileira de Nefrologia
(SBN), coordena o Projeto de Qualificação em Nefrologia
Multidisciplinar (UNA-SUS-UFMA), da International Society of
Nephrology (ISN) e da American Society of Nephrology (ASN).
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Natalino também atuou como diretor-geral do Hospital Universitário
Presidente Dutra.                                                                                 

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. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 686 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Dr. Luís Fernando Cabral
Barreto Junior, Promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente no Ministério Público do Maranhão,
solicitação para que comunique as providências de monitoramento,
investigação, mitigação de danos, recuperação e responsabilização
possivelmente tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as
recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre o
aparecimento de óleo nas praias do município de Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 687 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Rafael Carvalho Ribeiro,
Secretário Estadual do Meio Ambiente do Maranhão, solicitação para
que comunique as providências de monitoramento, investigação,
mitigação de danos, recuperação e responsabilização tomadas pelo
órgão, tendo em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa
maranhense sobre o aparecimento de óleo nas praias do município de
Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 688 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Dr. Jean Carlos Nunes Pereira,
Defensor Público lotado no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria
Pública do Maranhão, solicitação para que comunique as providências
de monitoramento, mitigação de danos, recuperação e responsabilização
possivelmente tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as
recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre o
aparecimento de óleo nas praias do município de Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 689 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Dr. Jean Carlos Nunes Pereira,
Defensor Público lotado no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria
Pública do Maranhão, solicitação para que comunique as providências
de monitoramento, mitigação de danos, recuperação e responsabilização
possivelmente tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as
recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre o
aparecimento de óleo nas praias do município de Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 690 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Silva Soares –
ou quem venha a lhe substituir eventualmente -, Procurador da República
atuante na Procuradoria do Meio Ambiente do Ministério Público
Federal no Maranhão, solicitação para que comunique as providências
de monitoramento, investigação, mitigação de danos, recuperação e
responsabilização possivelmente tomadas ou propostas pelo órgão,
tendo em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense
sobre o aparecimento de óleo nas praias do município de Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 691 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada à Excelentíssima Senhora Maria da Graça Reis Ribeiro –
ou quem venha a lhe substituir eventualmente - Superintendente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA no Maranhão,
solicitação para que comunique as providências de monitoramento,
investigação, mitigação de danos, recuperação e responsabilização
possivelmente tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as
recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre o
aparecimento de óleo nas praias do município de Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

REQUERIMENTO Nº 692 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ricardo de Aquino Salles,
Ministro do Meio Ambiente do Brasil, solicitação para que comunique
as providências de monitoramento, investigação, mitigação de danos,
recuperação e responsabilização possivelmente tomadas ou propostas
pelo órgão, tendo em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa
maranhense sobre o aparecimento de óleo nas praias do município de
Tutóia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.11.19
EM: 20.11.19

INDICAÇÃO Nº 1564 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando,
em caráter de urgência, a inclusão, no Programa Mais Asfalto; bem
como ao Prefeito de , Senhor Edivaldo Holanda, e ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo
solicitando recomposição da pavimentação asfáltica das ruas
pertencentes ao Residencial Santos Dumont, especialmente a Rua São
Pedro, Rua Tássia Cristina, e Rua São José.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, tratam-se de importantes vias
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
setembro 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 1565 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, bem como
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, e ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo,
solicitando, em caráter de urgência, a recomposição da pavimentação
asfáltica das ruas pertencentes a Avenida Principal do Bairro Vila
Funil, Zona Rural de São Luís na BR-135.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, tratam-se de importantes vias
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1567 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
recuperação da estrada vicinal que liga a sede do Município de Itapecuru-
Mirim ao Povoado Tingidor.

Ressalta-se que, com a devida recuperação, os cidadãos poderão
ter melhor acesso ao povoado. Atualmente este trecho encontra-se
intrafegável para veículos, considerando o precário estado de
conservação em que se encontra, deixando a localidade sem segurança
em toda a sua extensão, além da importância da infraestrutura e visando
uma melhoria na qualidade de vida dos moradores daquele povoado,
que diariamente precisam se deslocar à sede.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1566 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
inclusão dos serviços de melhoria ou pavimentação asfáltica da estrada
que liga o Povoado Tingidor à sede do Município de Itapecuru-Mirim,
ao orçamento do ano de 2020 do Estado do Maranhão.

Ressalta-se que a estrada possui grande fluxo de veículos, sendo
uma das vias mais importantes responsável por ligar diversos povoados
a Sede de Itapecuru- Mirim. Além disso, possui extrema importância
econômica, social, por ser responsáveis pelo acesso da população
rural a serviços básicos como educação, saúde e lazer.

Atualmente este trecho encontra-se intrafegável para veículos,
considerando o precário estado de conservação em que se encontra,
deixando a localidade sem segurança em toda a sua extensão, além da
importância da infraestrutura e visando uma melhora na qualidade de
vida dos moradores daquele povoado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE 11 DE 2019. -
WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1568 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
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ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E
LAZER, SENHOR ROGÉRIO LIMA CAFETEIRA, no sentido de
que SEJA ANALISADA E ALOCADA FONTE DE RECURSOS
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE NATAÇÃO
ESPORTIVA PARA AS ESCOLAS NA CIDADE DE PINHEIRO-
MA. Um espaço que visa atender crianças e adolescentes da rede pública
de ensino, com o intuito de ofertar   benefícios e mais oportunidades
para os alunos, tendo em vista a importância que é trabalhar a natação
na escola, pois a pratica desse esporte traz diversos benefícios para a
saúde, como o desenvolvimento físico, social e cognitivo  . Nossa
propositura se faz necessária tendo em vista que este não é um esporte
de fácil acesso para a maioria da população, principalmente nas escolas
públicas, uma vez que a natação por vezes acaba sendo um esporte de
maior acesso pela população que possui um poder aquisitivo maior,
por conta do acesso às piscinas e do pagamento de profissionais
especializados. Com essa iniciativa crianças e adolescentes que não
tem condições de pagar uma escola de natação terão oportunidade de
praticar esporte e terão mais qualidade de vida.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 12 Novembro de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1569 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de incentivo fiscal aos bons
motoristas e pilotos, com o oferecimento de descontos no valor anual
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, aos
contribuintes condutores que não tenham incorrido em quaisquer
infrações de trânsito durante período determinado

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Algum Deputado deseja fazer uso da tribuna
no Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, peço atenção
para o início da Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar n.º 014/
2019 (lê). Depende de Parecer das Comissões. Vou suspender a Sessão
para que as Comissões se reúnam e emitam parecer.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, em análise conjunta das Comissões de Constituição e Justiça
e Cidadania, de Orçamento e Administração Pública, foi analisado o
PLC 014/19, de autoria do Poder Executivo. O Deputado Rafael Leitoa
foi designado por esta Presidência como relator. O voto apresentado
pelo Deputado Rafael Leitoa foi acompanhado por 12 membros da
reunião conjunta das Comissões, com um voto contrário. Em seguida
foram analisadas Emendas apresentadas pelo Deputado Adriano à
Comissão de Constituição e Justiça, dentro da CCJ foi apresentado o
voto contrário às Emendas e acompanhado por todos os Membros,
com exceção do autor das propostas. Estes foram os trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 014.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de pedir
conferência de quórum, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel, por solicitação do Deputado Adriano,
e que os Deputados e Deputadas que, assim desejarem, confirmem
suas presenças. Deputado Paulo Neto está entrando no Plenário para
registrar a presença. Com o quórum confirmado, o Deputado Adriano
está inscrito para discussão contra o Projeto. As inscrições para
discussões estão encerradas. Deputado Adriano, V. Ex.ª tem dez
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, pela Ordem. Existe discussão contra ou a favor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Existe.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Não é só o
encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Existem discussão contra e a favor. Podem se inscrever para
discutir contra ou a favor. Neste caso, só há inscrição do Deputado
Adriano para discutir contra o Projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
maranhenses. Senhor Presidente, em primeiro lugar, o Deputado César
Pires e o Deputado Wellington do Curso me pediram para justificar
aqui hoje a ausência dos dois parlamentares. Eles estiveram e já estava
agendada a viagem à UNALE. Uma viagem que já estava agendada há
muito tempo e que não poderiam faltar pelos compromissos que tinham
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na UNALE. Compromissos não apenas para o Maranhão, mas
compromissos para a pauta de todos os Deputados Estaduais e de
toda a população brasileira. A UNALE, como todos nós sabemos, uma
entidade de fundamental importância não apenas para nós, Deputados
Estaduais, mas também faz um grande serviço, presta um grande serviço
para a Nação brasileira. Então, Senhor Presidente, feito o relato e feito
também um agradecimento a esses dois Parlamentares que lutaram
ontem e fizeram com que nós pudéssemos, de fato, adiar essa votação
para hoje, ganhar essas 24 horas, passar um tempo que não é o tempo
suficiente para que a gente possa debater, mas é um tempo em que a
gente pôde divulgar para a população e entender um pouco melhor o
projeto. Ontem passei a tarde toda e a madrugada estudando, mas uma
pena que nós temos pouco tempo para debater numa ampla audiência
pública com toda a sociedade, com uma ampla divulgação nas mídias,
na imprensa. Isso realmente nos deixa entristecidos. Esta que é uma
reforma da Previdência feita de forma absolutamente sorrateira. Repito,
mais uma vez: uma verdadeira traição do Governador Flávio Dino que
teve certamente, nada mais nada menos, do que o voto de vários daqueles
que hoje serão prejudicados. Não entrarei aqui no mérito da situação.
Acho que como a reforma está sendo feita ou deverá ser feita é uma
discussão à parte da forma que está sendo feita nesta Casa, da forma
sorrateira que esse projeto veio até aqui sem a mínima transparência
perante toda a população do Estado do Maranhão. Só quem perde é o
Governador Flávio Dino e só quem perde, infelizmente, Deputados e
Deputadas, somos nós, porque nós aqui pagamos o pato. Nós, que eu
digo, eu vou votar contra, poderia votar a favor, mas eu faço parte
desta Casa, eu faço parte dessa instituição e eu prezo essa instituição
porque eu acredito que esta Casa presta um grande serviço para o
Maranhão, mas, infelizmente, somos submetidos a esse tipo de afronta
devido à irresponsabilidade do Governador Flávio Dino que tem pressa
em aprovar algo sem a mínima discussão. Aqui eu leio um twitte do
Flávio Dino, agora esse Flávio Dino é o Flávio Dino das mídias sociais.
Esse Flávio Dino é o Flávio Dino da grande imprensa brasileira, é o
candidato a Presidente da República, é o Flávio Dino candidato a
Presidente da República que diz o seguinte: “Previdência: circula uma
carta de apoio com supostas 25 assinaturas de Governadores. Várias
não confirmadas. Não assinei a carta por considerar que o projeto do
Governo Federal é injusto e precisa melhorar muito. Só o diálogo
ponderado pode resultar em um projeto equilibrado”. Aí eu me lembro,
de forma muito cômica, do Deputado Wellington do Curso, quando
estávamos debatendo uma questão do equilíbrio ou não das finanças
do Governo do Estado, eu falei que estava desequilibrado. Aí o Wellington
do Curso falou: “Flávio Dino é um desequilibrado”. Eu só estou
repetindo o que ele disse, mas de fato, porque como é que uma pessoa
escreve um twitter desses, ou seja, só pode ser duas personalidades. É
um lá e outro aqui, o que está acontecendo? Me preocupa, porque é
Governador do meu Estado. Será que o Wellington do Curso tem razão
de chamá-lo dessa forma? Será que tem dupla personalidade? Me
preocupa, porque é o chefe das nossas Forças Armadas aqui, da polícia.
Bom, já o Flávio Dino maranhense, que era para estar aqui governando
o Estado, faz completamente o contrário. Ouvi atentamente o Deputado
Antônio Pereira, disse que nós tínhamos tempo para debater, Deputado,
eu até acho muito boa a sua iniciativa. Fui convidado para debater a
Previdência federal, que V. Ex.ª nos convidou, a Previdência federal, foi
um debate que foi feito, realmente uma iniciativa de V. Ex.ª para fazer
um debate da Previdência federal, mas nunca me chamou para debater
Previdência estadual. E nunca me disseram que o Flávio Dino que
tanto criticou a Reforma da Previdência do Bolsonaro, vai fazer aqui
no Estado do Maranhão a mesma reforma, utilizando o mesmo
argumento. Pasmem, Senhoras e Senhores! Ele manda Mensagem aqui
para esta Casa e ele diz o seguinte na Mensagem Governamental e diz
também na letra da Lei no artigo 4º, porque como ele tem duas
personalidades ele quer se tirar da responsabilidade, então ele diz o
seguinte: “estou fazendo o que o Bolsonaro mandou fazer, estou
fazendo o que o Bolsonaro aprovou. Aquilo lá que eu critiquei, e foi
aprovado, eu estou fazendo aqui porque eu sou obrigado”.
Desinformação. Não é obrigado a fazer absolutamente nada. Não tem

a obrigação de fazer absolutamente nada. E isso que asseclas do
Governo, não digo aqui na Casa, os Deputados, asseclas do Governo
que trabalham no Executivo estão falando por aí que isso aqui é fruto
de uma determinação federal, é desinformação. Não existe obrigação
nenhuma de passar isso. Se nós reprovarmos esse projeto de lei ninguém
vai ter penalidade nenhuma. Onde é que está a penalidade? Eu quero
que alguém me mostre aqui a penalidade se não aprovarmos esse projeto
de lei. Eu quero que alguém me mostre aqui a exigência perante a letra
da lei e a penalidade se a gente não aprovar esse projeto hoje. Se o
Maranhão vai sofrer alguma coisa, se o Governo federal vai deixar de
mandar dinheiro para cá? Cadê a penalidade? Isso é desinformação.
Nós estamos fazendo isso porque o Governador Flávio Dino quebrou
o Estado do Maranhão. E a tal da exigência é até um tiro no pé, porque
quando eles vão falar que estão fazendo essa reforma aqui de forma
sorrateira, porque é uma exigência do nacional, eles confessam que eles
quebraram o Estado, que eles quebraram a Previdência. Porque se isso
é uma exigência é porque quebraram a Previdência, por isso estão
fazendo. É isso, então, de fato, primeiro, o Governador Flávio Dino
quebra a Previdência do Estado. Já vim e já subi diversas vezes aqui
nesta tribuna, participei de audiências públicas alertando isso anos
atrás que a Previdência corria um grande risco de perder. E junto com
alguns sindicatos, associações que tiveram participando dessa audiência
pública nesta, Casa fui afrontado por um sindicalista que disse que
isso era besteira, mas continuei e continuo defendendo qualquer servidor
público do Estado do Maranhão, do município, ou seja lá o que for,
qualquer maranhense, independente de governo, independente de
sindicato, independente de representatividade, independente de tudo.
Então, deputados e deputadas, aqui não é exigência, aqui existe sim um
governador que quebrou o FEPA, que quebrou a Previdência e que
agora está mandando de forma sorrateira, porque aqui não há defesa,
não existe defesa para dizer que o que ele fez, que a forma que ele fez
está correta. Não existe defesa para dizer aqui que do jeito que foi feito
e foi debatido no passado que foi feito alguma coisa, que foi falado, que
vinte e quatro horas é o suficiente, que isso, e aquilo, não existe
argumento. A forma que foi feita essa reforma da Previdência, a reforma
da Previdência que durou mais de dois anos, no Congresso Nacional,
que chegou aqui ontem e está sendo votada aqui hoje e vai ser aprovada,
vai ser aprovada porque o governo tem a maioria, vai ser aprovada
porque vieram aqui para aprovar porque o governador pediu para
aprovar, mandou aprovar, porque as coisas acontecem assim aqui no
Maranhão. Aqui no Maranhão, você que ama o Flávio Dino aí no
Brasil, porque diz que ele paga o maior salário de professor, que é uma
mentira, aqui no Maranhão, é assim que acontece. Ele manda o twitter
para os bestas e aqui faz completamente diferente. Então, Senhor
Presidente, estas são as minhas palavras, não sei se eu posso abrir o
aparte ao Deputado Rafael Leitoa, o meu tempo já acabou.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu vou
encaminhar, Senhor Presidente, o tempo do Deputado Adriano acabou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrado a discussão, Vossa Excelência vai encaminhar,
Deputado Rafael? Deputado Rafael Leitoa para encaminhar, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Presidente Othelino, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu venho
aqui, além de encaminhar pela aprovação do Projeto de Lei, já aprovado
nas comissões, CCJ e as Comissões Temáticas, colocar algumas
inverdades aqui proferidas pelo Deputado Adriano. Eu quero iniciar
pelo que ele colocou com relação à penalidade. A penalidade é clara, a
penalidade no novo artigo 167 diz: são vedados, no inciso 13, a
transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias
e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de
financiamento por instituições financeiras federais aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das
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regras gerais de organização e de funcionamentos do regime próprio de
Previdência Social, incluído pela emenda constitucional 113 de 2019.
Está aqui a penalidade se nós não aprovarmos o Projeto de Lei ao
Governo do Maranhão. Segundo, com relação à insistência do Deputado
em dizer que o Governador Flávio Dino quebrou o FEPA. O FEPA
começou a ser deficitário, na gestão de Roseana Sarney, em 2013,
Deputado Marco Aurélio. O próprio Tribunal de Contas do Estado já
colocou que aquilo que se arrecadava não dava para pagar a folha de
pagamento, portanto, já era deficitário. A partir dali, foi iniciado o
consumo das reservas do FEPA, ou seja, não foi o Governador Flávio
Dino que quebrou o FEPA, começou desde a gestão da ex-Governadora
Roseana. Portanto, outra inverdade aqui proferida pelo Deputado
Adriano. Esse projeto de lei complementar trata de uma adequação à
Constituição Federal, mas que o Deputado insiste em chamar de
reforma. Não é uma reforma porque, ao contrário da maioria dos
Governadores que já enviaram o projeto de lei para as Assembleias
Legislativas Brasil afora, o Governador Flávio Dino cria um comitê
para discutir a melhor proposta de lei para a Previdência estadual. O
que nós estamos falando aqui é de uma adequação ao texto
constitucional. Queria colocar também e aqui agradecer o voto do
Deputado Yglésio que fez um relatório muito contundente trazendo
mais informações a essa discussão. No que diz respeito à progressão
da alíquota, o Governador Flávio Dino aplica aquilo que está proposto
na Emenda Constitucional e protege quem ganha menos e, de fato,
majora um pouco mais do que são hoje as faixas salariais maiores,
dando exemplo claro aqui de que é uma categoria de menos de 10% com
relação àqueles que ganham R$25 mil. Por exemplo, se aplicarmos a
contribuição progressiva por faixa, a contribuição efetiva vai ficar em
torno de 16,5%, porque a contribuição é por faixa, ou seja, cada faixa
tem as suas alíquotas. Então, quando vai para a contribuição eletiva,
para alíquota efetiva, ela fica ali em torno de 16.5%, dando exemplo
claro de que quem ganha R$25 mil, se tivéssemos aplicado hoje como
está no texto da lei que está sendo apreciada, a nova contribuição, a
contribuição atual de um salário mínimo seria de R$74,85. Hoje é de
11%, mas nós estamos votando para 7,5%, Deputado Antônio, ou
seja, quem ganha um salário vai contribuir apenas com R$74, sendo
que hoje contribui com R$109,78. Estamos protegendo o pequeno.
Quem ganha até R$2 mil contribuía com R$110, mas hoje vai contribuir
com R$120. Quem ganha acima e que contribuiria com R$2.750 na
contribuição atual em cima dos R$25.000, vai passar a contribuir com
R$3.885. Se aplicarmos a alíquota de 14%, que é a que está na
Constituição Federal, que é obrigatório o Estado se adequar, ele
contribuiria com os mesmos R$3.885, ou seja, a contribuição, se a
gente aplicasse da forma como V.Ex.ª propôs, Deputado Adriano, de
0,14 linearmente, ele contribuiria com R$3.500. De forma progressiva,
como nós estamos propondo, R$3.885, ou seja, R$300 a diferença.
Então, a nossa proposta de lei, que nós estamos apreciando e que foi
enviada pelo Governo, protege a grande maioria dos servidores e dá
um resultado positivo ao Fundo, lembrando que o projeto de lei coloca
que o Estado do Maranhão vai participar com 200% daquilo que o
servidor vai contribuir, ou seja, o Estado pega um grande percentual de
suas receitas e vincula ao FEPA, para garantir o pagamento dos
aposentados e pensionistas. A maior contribuição está sendo do próprio
Governo do Estado. Então creio que todo o debate que viemos trazendo,
desde ontem, esclareceu bastante os Deputados. Trata-se de uma
adequação à norma constitucional e encaminho o voto SIM. E é
propósito, como expliquei desde o início, que se o Estado ou os
municípios não adequarem as suas alíquotas, sofrerão sanção, como
acabei de citar fundamentado no texto da Lei, como pediu o Deputado
Adriano. Era esse o encaminhamento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Vou encaminhar,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia. Volto agora a esta Tribuna para
rebater o pronunciamento agora do líder do governo e simplesmente
dizer que não respondeu os meus questionamentos aqui. Porque eu
perguntei aqui, fui bem claro, se existia alguma exigência legal a essa
situação que está acontecendo agora aqui. Se esse projeto de lei é uma
exigência legal. Se a gente votar contra o projeto de lei, se vai ter alguma
penalidade para o Estado do Maranhão? Se a gente pode analisar melhor,
colocar para frente, ter uma ampla discussão, não me foi respondido.
Foi lido aqui o parágrafo quarto da Emenda Constitucional, que mais
uma vez sacramenta que a Previdência do Estado do Maranhão está
quebrada e quem quebrou foi Flávio Dino. Aí ele veio aqui com dados
dizendo que o Governo retrasado, Governo da Roseana, tinha quebrado
ou tinha feito alguma coisa e tinha dado prejuízo. E aqui eu trago um
dado, eu acho que o Deputado Rafael Leitoa, ele acha que quebrado é
um Fundo com 1.02 bilhão: em 2014 o FEPA tinha 1.2 bi. Hoje quanto
é que ele tem? Negativo. Teve que fazer Reforma da Previdência aqui
para cobrir o rombo que o Governador Flávio Dino fez, as pedaladas
que ele fez. Porque é muito simples, veja bem, como é que funciona
isso? Muitas vezes a gente fala o seguinte: Ah, o Governador Flávio
Dino tirou dinheiro do FEPA para investir nas suas campanhas eleitoral,
nas suas obras eleitoreiras, etc. e tal, isso é desinformação. Isso aí são
os governistas, e etc. e tal, querendo desinformar. Nunca cheguei aqui
e disse que o Governador tira dinheiro do FEPA para fazer estrada.
Isso não existe. Como ele faz? Aí gostaria de explicar isso aqui para os
senhores. Como que é a pedalada? Era muito simples. O Governo
deveria colocar todo mês uma reserva do Tesouro do Estado no FEPA
para que o FEPA não quebre. É isso que ele devia fazer. Pegava dinheiro
do Tesouro do Estado colocava, durante esses longos anos comunistas,
colocava parte desse dinheiro todo mês dentro do FEPA e não deixasse
que o FEPA quebrasse. O FEPA ia continuar com 1.02 bi que o governo
retrasado deixou lá, botava. Só o que que o Governo fez? Ele pedalou,
ele não tirou dinheiro do FEPA. Ele fez o seguinte, ele não colocou,
então como ele não colocava dinheiro no FEPA o 1.2 bi fez o quê?
Acabou. Então, o que ele pedalou? Ele não tirou do FEPA, ele não
chegou no FEPA fez um cheque FEPA e tal e botou, ele não colocou e
gastou todo o FEPA e esse dinheiro que era botar aqui, dentro do
FEPA, para vocês aposentados, para vocês servidores, porque eu acho
até mais importante até falar com os servidores, quando eu falo de
FEPA, eu não falo só com inativos, eu falo com os ativos, porque são
eles que vão mais sofrer. Porque os inativos alguns já estão lá, há anos,
outros já estão até perto de ir embora. Mas os ativos, aquele que
acabou de ser concursado, que acabou de entrar, esse corre sério risco
e vai pagar muito mais do que os outros, porque a tendência é só
piorar. Então, qual é a pedalada? O Flávio não botava o dinheiro lá. A
Roseana deixou 1.2 bi e ele não alimentava, pegava esse dinheiro e ia
fazer obra eleitoreira, que não presta mais, a maioria, pega lá a estrada
de Paulino Neves, enfim, eu não vou nem citar nomes aqui, mas é tanta
obra que ele fez eleitoreira, de asfalto vagabundo que não serve para
nada, com esse dinheiro dos aposentadinhos, em vez de ele colocar, ele
pegava e despejava lá nas obras eleitoreiras dele, nos contratos, nos
aluguéis camaradas, era isso que ele fazia. Então, ele secou FEPA dessa
forma, ele não tirou dinheiro lá do FEPA, ele não colocou do jeito que
ele deveria ter colocado, do jeito que a Roseana fazia, do jeito que sei
lá quem mais fazia, não colocou, secou. E agora a conta chegou e a
conta chegou para quem? Para os servidores. E quem que vai autorizar
isso aqui, de forma sorrateira? Nós, Deputados. Por quê? Porque o
Governador Flávio Dino está pouco se lixando, se ele vai aqui, para
finalizar, Senhor Presidente, o Governador Flávio Dino está pouco se
lixando se ele vai aqui penalizar, sacrificar os Deputados para votar



QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
essa indecência. Está nem aí, porque ele tem os Twitters dele, porque
ele vai lá e ninguém sabe o que está acontecendo aqui, sinceramente, a
próxima meta dele é ser Presidente da República, ou vice, ou seja lá o
que for. Então, ele está se lixando o que está acontecendo aqui. Então,
quando ele faz um Twitter desse aqui e coloca que ele precisa, que só
o diálogo ponderado pode resultar em um projeto equilibrado da
Previdência, e aqui faz de outra forma, porque ele não está nem aí, não
vai chegar, o que a gente fala aqui não chega lá, não chega para o Brasil,
não vai para o lugar nenhum. Mas nas bases eleitorais de vocês, dos
Deputados, chega, ah, chega, chega porque lá tem uma tia, que agora
pode não estar sentido, mas na hora que chegar o contracheque, na
hora que chegar o contracheque lá do tio que sustenta toda a família lá
no interior, que ganha seus 5 mil, 6 mil,7 mil e sustenta a família inteira
lá no interior, que ficou lá em Pinheiro, e quando chegar lá e ver o que
está acontecendo com o salário dele, aí ele vai sentir, aí ele vai atrás
para querer saber. Porque hoje ele não entende, nem entende isso aqui,
ele nem entende e não quer procurar saber o que nós estamos falando
aqui, não sabe nem o que Previdência talvez. Mas quando chegar lá no
contracheque dele, aí ele vai entender, e vai entender bastante. E Flávio
Dino vai continuar mandando Twitter lá para a turma do Rio, São
Paulo e etc. para a turma esquerdopata dele, lá para os esquerdinhas
dele, para os comunistinhas lá e tudo vai ficar assim. E aqui no Maranhão,
vamos ficar desgastados e a vida vai seguindo. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado com os votos contrário dos Deputados Adriano e Zé
Inácio. Vai à sanção. Projeto de Lei Complementar nº 001/2019, de
autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 063/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à promulgação. Deputado ausente, mas já é a terceira sessão. Projeto
de Resolução Legislativa nº 096/2019, de autoria da Deputada Mical.
Deputada ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 682/2019, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo (lê). Como vota a Deputada
Andreia Martins Rezende.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inclusão na Ordem do Dia. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, nós hoje apreciamos a adequação de alíquotas da
Previdência, tanto dos servidores quanto da parte patronal, em razão
da Emenda Constitucional 103 que foi promulgada, no dia 12 de
novembro. É importante ficar claro para a sociedade que nos acompanha
que nós hoje não apreciamos a Reforma da Previdência. Esse tema
controverso dividiu opiniões no Congresso Nacional que, diga-se de
passagem, foi melhorado no Congresso Nacional comparando-se com
a proposta original encaminhada pela Presidência da República, na
avaliação de alguns, com alguns itens ainda, com impactos bastante
negativos com relação ao texto final. Se há um consenso, é que, de fato,
era necessária a Reforma da Previdência. Divergimos, claro, quanto
àquilo que foi aprovado, mas sempre ressaltando que, por dever de
justiça, o Congresso Nacional retirou alguns itens daquela proposta
que foi apresentada que eram muito lesivos à sociedade. Então, hoje
aqui nós não apreciamos e nem deliberamos sobre a Reforma da

Previdência, deliberamos sobre um item específico. A Reforma da
Previdência no Estado do Maranhão, foi proposta pelo Executivo e
aprovado por esta Casa hoje a criação de um grupo que vai, inclusive
com representação dos Poderes e órgãos autônomos, estão nele o
Executivo, evidentemente, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério
Público, está participando a Defensoria Pública, enfim, com ampla
participação, e nós teremos dois anos para apreciar, com o devido
cuidado, ouvindo a todos os interessados, inclusive os servidores
públicos, sobretudo os servidores públicos, sobre esse tema que, claro,
impacta as vidas de todos nós. Então, eu faço essa explicação para que
não fique nenhuma dúvida de que hoje nós não tratamos nem
deliberamos sobre Reforma da Previdência, sobre esse tema e
passaremos os próximos dois anos nos debruçando sobre ele até que
possa ser transformado em um Projeto de Lei a ser encaminhado para
a Assembleia Legislativa. Registro a presença no Plenário dos dirigentes
da Associação dos Magistrados, a juíza Lavínia Macedo e o juiz Holidice
Barros, assim como do Presidente da Associação do Ministério Público,
Promotor Tarcísio Bonfim. Também do Promotor, também dirigente
da AMPEM, Gilberto Câmara. É uma satisfação recebê-los aqui. Ainda
que não tenhamos aprovado sugestões que foram feitas por V. Exas.,
mas o Parlamento é assim, é plural o debate e no final prevalece o
entendimento da maioria. Mas registro e agradeço as valorosas presenças
de V. Exas. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-
feira: Requerimento n° 683/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
Requerimento n° 685/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, Requerimentos n° 684, 686, 688, 689, 690, 691 e 692/2019,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, antes de chamar o Grande Expediente
eu queria que V. Exª se pudesse suspender a sessão, porque ontem foi
o aniversário do Deputado Paulo Neto e nós não o parabenizamos aqui
no Plenário e peço a V. Ex.ª que, se puder, fizéssemos essa homenagem
ao nosso amigo Paulo Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vamos sim, Deputado Glalbert, já que encerramos a Ordem
do Dia, eu vou suspender a Sessão, por três minutos, para que possamos
cumprimentar o Deputado Paulo Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Bloco Parlamentar Democrático, declina. Comunicação de
Lideranças.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Antes de encerrar a Sessão, registro
que hoje é o Dia Estadual da Consciência Negra. Concedo já a palavra
à Deputada Mical. Dia que foi instituído no Estado do Maranhão por
Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Zé Inácio, sancionado pelo
Governador, já é uma Lei Estadual. Cumprimento o Deputado pela
iniciativa, assim como toda a comunidade negra do Maranhão, e claro,
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esta Lei foi aprovada por todos os Deputados e Deputadas, em razão
de considerarmos muito justa a homenagem. Fica o registro e os
cumprimentos desta Presidência em nome de todos os Deputados.
Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, eu queria que constasse em Ata o meu voto aí na Sessão
anterior, porque eu cheguei atrasada e estava em viagem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre o voto favorável da Deputada Mical
Damasceno, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 014,
encaminhado pelo Poder Executivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Duarte Júnior, Edivaldo Holanda
e Mical Damasceno. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Senhores Deputados César Pires, Wellington do Curso e
Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno, tramitação ordinária, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 017/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que altera o § 4º do Artigo 92 e acrescer os artigos 28-a, 28-b e 104-a da
Constituição Estadual, que dispõem sobre a Procuradoria Geral da
Assembleia. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), esta PEC foi aprovada em votação nominal
por 35 votos, sendo encaminhada a promulgação. Em primeiro turno,
regime de prioridade, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº
008/19, de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem n° 12/19), que
altera dispositivo da Lei Complementar n° 14, de Dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciarias do Estado do Maranhão),
além de outras providências, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho. Em segundo turno, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei n° 489/19, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual do Radialista no âmbito
do Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de

Trabalho, o Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação ordinária,
o Projeto de Lei n° 428/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que dispõe sobre a proteção às gestantes participantes de concursos
públicos estaduais. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi
aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução
Legislativa n° 122/19, de autoria do Deputado Adriano, que concede o
título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Antônio André Viegas,
natural de Portugal. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi
aprovado o 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 da CCJC. O Projeto de Resolução
Legislativa nº 063/19, do Deputado Duarte Júnior e o Projeto de
Resolução Legislativa nº 096/19, da Deputada Mical Damasceno, foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Na sequência,
foi submetido à deliberação do Plenário, o recurso do Deputado
Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu o
Requerimento n° 661/19, de sua autoria. O Plenário manteve a decisão
da Mesa, contra o voto do Deputado Wellington do Curso. Em seguida,
foi aprovado o Requerimento nº 680/19, da Deputada Doutora Helena
Duailibe, enviando mensagens de congratulações à Desembargadora
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, Presidente do TRT-MA,
pelo transcurso de seu aniversário, ocorrido em 18 de novembro do
ano em curso, requer ainda que seja transcrito nos Anais da Casa. Em
seguida foi apreciado, o Requerimento nº 681/19, do Deputado Glalbert
Cutrim, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei
Complementar nº 014/019. Este requerimento foi discutido pelo
Deputado Wellington do Curso e encaminhada a votação pelo Deputado
Adriano. Ambos se manifestaram contrariamente ao referido
Requerimento, contudo o Plenário o aprovou contra os votos dos
Deputados Adriano, César Pires, Detinha, Hélio Soares, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Sujeitos a deliberação da Mesa
foram indeferidos os Requerimentos n°s: 675/19, do Deputado Adriano,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura,  Senhor Clayton Noleto,
bem como a Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca,  solicitando
informações a respeito da reforma da Feira e Hortomercado da Cidade
Operaria e 678/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de
São Luís e a Secretária Municipal de Meio Ambiente, solicitando
informações sobre o destino dos rejeitos oriundos das ações
desenvolvidas pelas Empresas Canopos e Edeconsil no bairro
Residencial Natureza, nesta cidade. O autor recorreu da decisão da
Mesa e este requerimento ficou incluído na Ordem do Dia da Sessão
ordinária do dia 25 de novembro, segunda-feira. Foram deferidos pela
Mesa, os Requerimentos n°s: 672/19, do Deputado Adriano, que sejam
votados os Pareceres nºs 719 e 724/2016, da CCJC, contra os Projetos
de Lei nºs 476 e 493, de sua autoria; 676/19, do Deputado Vinícius
Louro, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
realizadas no período de 07 a 13 de novembro do corrente ano, quando
esteve representando este poder em festividades  nos Municípios de
Trizidela do Vale, Conceição do Lago Açu, São Raimundo do Doca dos
Bezerras, Bernardo do Mearim; 677/19, do Deputado Doutor Yglésio,
solicitando que seja retirada de tramitação o Projeto de Lei nº 490/19,
de sua autoria e 679/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagens de condolências a Senhora Diana dos Santos Batista e
Família, pelo falecimento de seu esposo, Senhor Elias de Sousa Almeida,
ocorrido no dia 15 de novembro do corrente ano em Imperatriz. No
primeiro horário do Grande Expediente falou o Deputado Fernando
Pessoa. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rafael Leitoa
falou pela Liderança do Governo e o Deputado Adriano falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado César Pires falou pela
Liderança deste Bloco. 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,
20 de novembro de 2019.



QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16

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

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às onze horas e trinta e oito minutos, presentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Detinha Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Mical Damasceno, Paulo Neto,
Roberto Costa e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão,
anunciando o  Projeto de Lei complementar n° 014/2019, (Mensagem
Governamental nº 104/2019), que dispõe sobre o cumprimento, no
Estado do Maranhão, do disposto na Emenda Constitucional nº 103,
de 12 de novembro de 2019, à Constituição Federal e suspendeu a
Sessão para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Orçamento, Finanças,  Fiscalização e Controle; Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho se manifestassem sobre o
mesmo. Reaberta a Sessão o presidente da CCJC informou que foi
concedido pedido de vistas ao Deputado César Pires por 24 horas.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

Governamentais nºs: 096/19, encaminhando o Veto integral ao Projeto
de Lei nº 021/2017, que institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção
ao Câncer de Colo de Útero e dá outras providências e 097/19,
encaminhando o Veto parcial ao Projeto de Lei nº 435/2019, que Institui
a Campanha Diga Não à Importunação no Estado do Maranhão; Projetos
de Lei nºs: 534/19 (Mensagem Nº 094/19), de autoria do Poder
Executivo, que institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá ser implementada
em cooperação com a União e os Municípios; 535/19 (Mensagem nº
095/19) de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.574, de
30 de março de 2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor;
536/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação
do Dossiê Mulher Maranhense na forma que especifica e dá outras
providências; 537/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de premiação igual entre gêneros, nos
eventos de competições esportivas no âmbito do estado do Maranhão
e dá outras providências e 538/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que dispõe sobre a inclusão dos doadores de sangue e medula
óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra os vírus de
gripe e hepatite, nas condições que especifica; Projeto de Resolução
Legislativa nº 144/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao atleta
velocista José Carlos Moreira, conhecido como “Codó”; Moção nº
042/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, de aplausos ao
estudante Rômulo Fernandes, pela iniciativa de espalhar cestos de lixo
na Rua Rio Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência de
lixeiras padronizados, o que culminou na ação do poder público
municipal em restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas;
Moção nº 043/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, manifestando
congratulações ao Professor Doutor Cassius Guimarães Chai, pelo
recebimento do título de Professor da Normal University of Political
Science and Law Beijing, valorosa instituição de ensino superior da
China; Moção n° 044/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, ao
Presidente da Câmara dos Deputados, Senhor Rodrigo Maia, de repúdio
às declarações do Deputado Federal pelo Estado de São Paulo,
Deputado Eduardo Bolsonaro, em que sugere a utilização de
instrumento não-democrático, utilizado durante a ditadura militar
implantada no Brasil, no período de 1964 a 1985, no caso o AI-5,
como forma de controlar eventuais movimentos populares;
Requerimento nº 617/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Ordinária 246/
2019, de sua autoria; Requerimento nº 618/19, da Deputada Doutora
Cleide Coutinho, enviando mensagens de pesar a família do Senhor
Sanclé Campos Lima, falecido em 03 de novembro do corrente ano;
Indicações nºs: 1460 a 1469/19, todas do Deputado Doutor Yglésio,
aos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos Municípios de Tutoia
- Senhor Raimundinho da Seriema, Grajaú – Senhor Eduardo José
Riberiro, Itapecuru-Mirim – Senhor Carlos Júnior, Barra do Corda,
Senhor Gilvan José Oliveira, Pinheiro – Senhor Elizeu de Tantan,
Coroatá – Senhor Júnior Buhatem, Barreirinhas – Senhor Carlos Dutra,
Santa Inês – Senhor Luis Carlos Siqueira, Buriticupu – Senhor Jairo do
Cikel e Chapadinha – Senhora  Vera Lúcia, o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia,
para garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais
e públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos; 1470 e 1474/19, do Deputado
Wendell Lages, a Secretária Estadual da Agricultura, Pecuária e Pesca,
Senhora Fabiana Villar Rodrigues, solicitando a destinação de kits de
irrigação, bem como a construção da casa de farinha para o Povoado
Baixão das Porteiras do Município de Araioses; 1471/19, ainda do
Deputado Wendell Lages, ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, solicitando a conclusão da implantação de sistema de
esgotamento sanitário do Município de Itapecuru Mirim;1472 e 1473/
19, ambas do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de
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Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Secretário de Desportos e
Lazer, Senhor Rogério Cafeteira, solicitando a implementação de uma
academia popular nos povoados Sede, Carnaubeira e João Peres do
Município de Araioses, como também, a construção e a manutenção
das quadras poliesportivas nos povoados Vassoura e Carnaubeira, no
mesmo Município; 1475/19, do Deputado Duarte Júnior, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
que seja concedida passagem gratuita nas linhas de ônibus semiurbanas
e do expresso metropolitano, às pessoas que irão realizar as provas do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos dias 03 e 10 de
novembro de 2019, mediante apresentação do cartão de inscrição; 1476/
19, do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte de São Luis, Senhor Francisco Canindé Barros; ao Prefeito
Municipal de São Luis, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Presidente
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luis
– SET, Senhor José Gilson Caldas Neto, solicitando que no APP Meu
Ônibus, utilizado para informações sobre as linhas de ônibus, seja
implementada a função que possibilite a denúncia e comunicação de
casos de assédio no transporte público, semelhante ao que já acontece
em outros locais, como Fortaleza; 1477/19, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando que seja concedida
passagem gratuita nas linhas de ônibus urbanas da região metropolitana
de São Luís, às pessoas que irão realizar as provas do Exame Nacional
do Ensino Médio, nos dias 03 e 10 de novembro de 2019, mediante
apresentação do cartão de inscrição; 1479/19, do Deputado Ciro Neto,
ao Governador Flávio Dino, bem como ao Superintendente do
ITERMA, Senhor Raimundo de Oliveira Filho, solicitando providências
no sentido da instalação de uma unidade do referido órgão, no município
de Presidente Dutra, para atendimento também dos habitantes dos
municípios limítrofes; 1480/19, do mesmo autor, a Superintendência
do INCRA no Maranhão, solicitando providências no sentido da
instalação de uma unidade avançada do referido órgão no Município de
Presidente Dutra para atendimento também dos moradores dos
municípios limítrofes; 1481 a 1483/19, do Deputado Arnaldo Melo,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora Ana
Mendonça, disponibilize a Carreta da Mulher, para os Municípios de
Barão de Grajaú, São Luís Gonzaga do Maranhão e Grajaú; 1484/19,
do Deputado Felipe dos Pneus, ao Senhor Augusto Dantas, Presidente
da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, solicitando que
sejam feitas as implantações dos serviços de eletrificação no bairro
Nova Jerusalém, localizado no Município de Santa Inês; 1485/19, do
referido autor, ao Governador do Estado, que autorize ao órgão
competente, em regime de urgência que seja perfurado 01 (um) poço
artesiano no povoado Eliete, localizado no Município de Santa Luzia
e 1486/19, do Deputado Duarte Júnior, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, encaminhando anteprojeto para análise, versando
sobre a proibição que as empresas de concessão de água e energia
elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços, em
dias específicos, por falta de pagamento de contas. Não havendo mais
matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima
mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados Adelmo Soares e
Zito Rolim. O Deputado Adelmo Soares ocupou a tribuna para falar de
uma audiência pública com o Senador Roberto Rocha para tratar de um
projeto de lei do Senado, o 465 de 2018, que versa sobre um novo
mapeamento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Na opinião
do Deputado, antes dessa redefinição de limites, é preciso ouvir os
anseios das comunidades que ali vivem durante muitos anos. O
Deputado Zito Rolim parabenizou o atleta maranhense José Carlos
Moreira, da Cidade de Codó, que recebeu a Medalha de Bronze na
Suíça, por considerar que se trata de um momento de grande alegria
comemorar esse resultado para o esporte brasileiro, que foi a conquista
de mais uma medalha desse grande atleta maranhense. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda
Constitucional nº 17/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,

foi transferida para a próxima Sessão, por falta de quórum qualificado.
Em único turno, foi aprovado o Parecer nº 688/19, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto
de Lei nº 237/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que dispõe
sobre o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e
da Juventude do Estado do Maranhão. O referido Projeto de Lei foi
encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação
ordinária foi aprovado e encaminhado à redação final, devido ao
acolhimento de Emendas, o Projeto de Lei nº 352/19, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, determinando que hospitais, clínicas,
unidades de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos
congêneres no Estado do Maranhão ofereçam leito separado para mães
de natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com
acompanhamento psicológico. Também em segundo turno, tramitação
ordinária, foi aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei nº 475/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que institui
a Semana Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas
nas escolas do Estado do Maranhão, a realizar-se anualmente, na
segunda semana de março. Em segundo turno, regime de prioridade, o
Plenário aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 009/19, de autoria
do Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14,
de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão. Também em segundo turno, regime de
prioridade, foram aprovados, e encaminhados à sanção governamental,
os Projetos de Lei nºs: 371/19, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 052/19), que altera a Lei nº 8.562/2006, que dispõe
sobre a criação da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural do Maranhão – AGERP; 453/2019, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 074/19), dispõe sobre a criação do Conselho Estadual
do Trabalho, Emprego e Geração de Renda-CONSET e dá outras
providências. Em regime de prioridade, foi aprovado em segundo turno
e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de Emenda, o
Projeto de Lei nº  377/19, também de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 059/19), que dispõe sobre a Constituição de Consórcios
Interfederativos de Saúde no âmbito do Estado do Maranhão. Em
único turno, foi aprovado o Parecer nº 655/19, de autoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº
446/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à promulgação
os Projetos de Resolução Legislativa n° 107/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que concede a Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Frei Hugo César Sousa Oliveira; 113/2019, do Deputado Fernando
Pessoa, que concede a Medalha de Mérito Legislativo Terezinha Rego
ao Senhor Marco Antônio Barbosa Pacheco; 123/2019, do Deputado
Fernando Pessoa, que concede a Medalha de Mérito Legislativo Maria
Aragão ao Tenente-Coronel Valtermar Pinto Ribeiro. Em tramitação
ordinária, primeiro turno, foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa nº 073/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman a Senhora
Silvia Cristina Costa Leite, Coordenadora do Setor de Atividades
Especiais Espaço Mulher (SAEEM), com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os Projetos de Lei
n°s: 216 e 410/19, da Deputada Detinha; 238/19, do Deputado Wendell
Lages; 427/19, da Deputada Mical Damasceno; os Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 086/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá;
063/19, do Deputado Duarte Júnior e os Requerimentos n°s: 614/19,
do Deputado Vinícius Louro; 616/19, do Deputado Glalbert Cutrim e
611/19, do Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido ausência
dos autores. Na sequência o Plenário aprovou os Requerimentos n°s:
598/19, do Deputado Ciro Neto, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 431/19, de sua autoria; 609/19, de autoria do Deputado
Roberto Costa, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Resolução Legislativa nº 128/19, de sua autoria e 615/19, do Deputado
Doutor Yglésio, no mesmo sentido, para o Projeto de Lei nº 375/19, de
sua autoria. Sujeito à deliberação da Mesa, foi indeferido o
Requerimento n° 601/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela e
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ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, solicitando que
informe a quantidade de policiais militares que realizaram e/ou estão
em tratamento psicológico no período de 2015 a 2019. O autor recorreu
da decisão da Mesa e este requerimento foi incluído na Ordem do Dia
da próxima Sessão ordinária. Em seguida, foram deferidos os
Requerimentos n°s: 610/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, ao
Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves e ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Senhor Rafael Ribeiro
Carvalho, solicitando informações no tocante às compensações
financeiras e ambientais firmadas com o Estado do Maranhão, no
período que compreende os últimos 10 anos; 612/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 21 a 23 de outubro do
corrente ano e 613/2019, do Deputado Antônio Pereira, encaminhando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor José Ferreira da Silva,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de outubro de 2019, na Cidade
de Imperatriz. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 217/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente
o Deputado Wellington do Curso comentou a matéria no Fantástico
que expôs a situação caótica de escolas públicas no Estado do
Maranhão, especificamente das cidades de Monção e Miranda. O
Deputado questionou os números divulgados pelo Governador Flávio
Dino e confrontou com os dados apresentados na matéria do Fantástico,
mostrando as contradições nas informações divulgadas pelo Governo
do Estado. No tempo dos Partidos e Blocos, não houve indicação de
Líderes. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de novembro de
2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa
- Primeiro Secretário em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Segunda Secretária.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

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

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as):  Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza
Hortegal, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Vinícius
Louro e Wendell Lages. A Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, efetuou-
se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente a seguir: Projetos de Lei n°s: 540/19, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretrizes para o Programa
Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências; 541/19, de autoria Wellington do Curso, que
e equipara os portadores de doença renal crônica e as pessoas com
deficiência para fins de acessibilidade e oportunidades referentes ao

percentual legal de vagas reservadas no âmbito da administração direta
e indireta do Estado do Maranhão; 542/19, também de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que considera pessoa com deficiência,
para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento
de cargos e empregos públicos no Estado do Maranhão, o indivíduo
diagnosticado com audição unilateral; 543/19, do mesmo autor, que
dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição para concursos
públicos no âmbito do Estado do Maranhão às pessoas desempregadas
e/ou hipossuficientes; 544/19, ainda do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a criação do programa de prevenção de violências
autoprovocadas ou autoinfligidas, com a finalidade de atender e capacitar
o policial civil, policial militar, bombeiro militar e agente penitenciário
no âmbito do estado do Maranhão, para o auxílio e o enfretamento da
manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio; 545/19, do referido
Deputado, que dispõe sobre o direito do usuário de serviço de
distribuição de água ao ressarcimento em casos de interrupção da
prestação do serviços e 546/19, de autoria da Deputado Doutora Thaiza
Hortegal, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, as diretrizes
para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista – TEA; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 145/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à Maria de
Jesus Assis Marques, Dona Cotinha e 146/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, que concede a Medalha Manuel Beckman ao
Excelentíssimo Senhor João Batista Brito Pereira; Moções nºs: 045/
19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, de Aplausos e
congratulações aos Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos
de Sousa, natural de Colinas e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú,
parabenizando-os pela aprovação na seleção da Escola do Teatro
Bolshoi, em Joinville, no Estado de Santa Catarina; 046/19, de autoria
do Carlinhos Florêncio, de Aplausos, manifestando extensa admiração
à Senhora Cibele Loiola Coelho Dias, ao Colégio Militar Tiradentes
III, na pessoa do professor Claudecy Alves dos Santos, pela seleção
no programa Jovem Senador, do Senador Federal; Requerimentos nºs:
619/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja
transcrito nos Anais desta Assembleia Legislativa o artigo de autoria
do Juiz de Direito e membro da Academia Maranhense de Letras, Dr.
Aureliano Neto, sob título Santa Dulce dos Pobres, publicado nos
jornais O Imparcial e o Progresso, onde o autor trata com muita
sabedoria sobre a santificação da Irmã Dulce; 620/19, do Deputado
Adriano, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
plenárias realizadas nos dias 05 e 24 de setembro, bem como dos dias
01, 10 e 16 de outubro do corrente ano, conforme atestados médicos;
621/19, do referido Deputado, solicitando que seja incluído na Ordem
do Dia o Projeto de Resolução Legislativa n° 122/19 de sua autoria;
622/19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, solicitando que seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 157/2019, de sua autoria e
623/19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja retirado de
tramitação o Projeto de Resolução Legislativa nº 130/19, de sua autoria
e Indicação nº 1478/19, do Deputado Adriano, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, para que, em conjunto, disponibilizem gratuidade no
transporte público municipal e intermunicipal no dia da votação para
eleição dos Novos Conselheiros Tutelares que acontecerá no próximo
dia 15 de dezembro de 2019. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir a Indicação acima mencionada e concedeu a
palavra a Deputada Daniella Tema que falou sobre dois Projetos de
Lei, de sua autoria, que foram aprovados pela Assembleia Legislativa:
o Projeto das Doulas, que dá às doulas o direito de acompanharem as
parturientes durante o parto e o Projeto “Diga Não à Importunação”,
que trata da divulgação em locais públicos da Lei 13.718 de 2018, que
tipifica como crime a importunação sexual. Finalizou sua fala,
destacando a importância da Campanha Novembro Azul, de combate
ao câncer de próstata. O Deputado Adelmo Soares destacou o
comprometimento e envolvimento do Governo do Estado do Maranhão
com a produção dos agricultores e agricultoras maranhenses. O
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parlamentar aproveitou para ressaltar a 19° edição da Feira de
Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (AGRITEC) que
acontece quarta-feira (6), no município de Barreirinhas. Segundo o
Deputado, para fortalecer a agricultura familiar maranhense, o Governo
do Estado investiu na Agritec, durante a gestão de Adelmo Soares na
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Na sequência, o Deputado
Fernando Pessoa parabenizou o Prefeito Eric Costa pelo trabalho à
frente da FAMEM, que interinamente, por 40 dias, deu continuidade
ao trabalho que o Presidente Erlânio Xavier vem desenvolvendo.
Destacou a agenda cumprida ao lado dos Deputados Doutor Yglésio e
Doutora Helena Duailibe, em visita ao Hospital Aldenora Bello,
acompanhados das mães representantes do grupo Abraça a Vida, de
crianças com câncer. Por fim, falou do evento de entrega dos kits a 189
beneficiários do Programa Mais na região Metropolitana, quando
representou a Assembleia Legislativa do Maranhão, no Palácio
Henrique de La Rocque. Por sua vez, o Deputado Wellington do Curso
informou a apresentação de dois projetos de sua autoria: o primeiro,
que visa à isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso
público, no Maranhão, aos  candidatos desempregados ou com renda
familiar inferior a um salário mínimo e o segundo, que dispõe sobre o
ressarcimento em caso de interrupção na prestação de serviço de
distribuição de água. Por fim, o Deputado César Pires defendeu uma
ampla investigação dos desvios de recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) no Maranhão, ao falar sobre a
reportagem da TV Mirante que revelou um esquema investigado pelo
Ministério Público Federal. “É um golpe que traz danos irreparáveis
para a nossa população. É um genocídio intelectual que estão praticando
no Maranhão e não pode continuar impune”, enfatizou ele. O Deputado
César Pires ressaltou que 63%  dos 217 municípios do Maranhão
estão sendo investigados por desvios de recursos do Fundeb, nos anos
de 2017 e 2018. E informou que pedirá ao Ministério Público Federal
a relação das 137 prefeituras e dos secretários de Educação envolvidos
para publicar nos meios de comunicação da Assembleia Legislativa.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que os Projetos
de Lei n°s: 431/19, de autoria do Deputado Ciro Neto e 375/09, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, bem como, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 128/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, foram
retirados da Ordem do Dia, atendendo a pedido de vistas ao Deputado
César Pires. Em segundo turno, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei n° 216/19, de autoria da Deputada
Detinha, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão as manifestações culturais Bumba Meu Boi Sotaque da
Baixada e Costa de Mão e dá outras providências. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 410/19, de
autoria da Deputada Detinha, que institui as diretrizes para o Programa
de Combate a Violência nas Escolas da Rede Pública e Privada de
Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; 427/19, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão, com parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
nº 063/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede título
de Cidadã Maranhense à Professora Doutora Kátia Evangelista Régis,
com parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei n° 238/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages; o Projeto de Resolução Legislativa nº
086/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá e os Requerimentos
n°s: 614/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro e 616/19, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim, foram transferidos devido à ausência
dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos n°s: 617/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 246/19,
de sua autoria e 618/19, de autoria da Deputada Doutora Cleide
Coutinho, enviando mensagens de pesar a família do Senhor Sanclé

Campos Lima, falecido em 03 de novembro de 2019. Na forma regimental
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nºs: 306/09, de autoria da Deputada Daniella Tema; os
Requerimentos nºs:  619/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 620 e 621/19, de autoria do Deputado Adriano; 622/19, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal e 623/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio que destacou os avanços
obtidos na obra de abastecimento de água nos bairros do Parque Alvorada
e Vilinha, em Imperatriz. Ele argumentou que por muito tempo, essa
região aguardou uma solução para o grave problema no abastecimento
de água, uma região enorme, onde milhares de moradores cobravam
uma solução. Segundo o parlamentar, o Parque Alvorada foi o bairro
que recebeu recursos de sua primeira Emenda, ainda na legislatura
passada: quase R$ 1 milhão para a construção da primeira escola de
ensino médio na região, a Escola Amaral Raposo, obra abraçada pelo
secretário Clayton Noleto, pelo governador Flávio Dino e que hoje
atende a centenas de jovens do Parque Alvorada, da Vilinha e dos
bairros vizinhos.  No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo
Amaral, falando pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP reiterou a
necessidade de aprofundar a investigação sobre o crime relatado pelo
Ministério Público, na Emissora de TV Globo, acerca de desvios de
recursos do Fundeb, que envolve mais de 63% das prefeituras
maranhenses. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão ouviu-
se os Deputados Felipe dos Pneus parabenizando o Senhor Glauco
Ferreira, ex-Coordenador de Engenharia do DNIT, que agora assume a
Superintendência desse órgão no Estado do Maranhão. O Deputado
prevê que isso represente um grande avanço em questão das nossas
rodovias. O Deputado Zé Inácio que falou sobre a emboscada ocorrida,
dia 1º, na terra indígena Arariboia, na Região de Bom Jesus das Selvas,
entre as aldeias Lagoa Comprida e Jenipapo, que resultou na morte do
indígena Paulo Paulino Guajajara. Destacou a reportagem da TV
Mirante, em que o repórter Sidney Pereira fez um relato de uma incursão
que fez na floresta, na Amazônia, acompanhando os índios “guardiões
da floresta”, em 2015 e 2016. Segundo o Deputado, naquela época, a
Assembleia tinha um bom acesso ao Ministério do Meio Ambiente,
que prontamente tomou providências via Assembleia Legislativa e o
incêndio foi rapidamente controlado. Entretanto, segundo o Deputado,
o Governo do Presidente Jair Bolsonaro ignora a política indigenista
no Brasil e faz com que as ameaças e mortes a lideranças indígenas
aumentam no país. Por fim, o Deputado pediu maior empenho da
Polícia Federal, a fim de aumentar o seu contingente na região da terra
indígena Arariboia e punir os culpados pelo assassinato dessa última
liderança indígena. O Deputado Wellington do Curso pelo Partido
Social da Democracia Brasileira-PSDB, ocupou a tribuna para cobrar
dos órgãos de fiscalização e controle, como o Tribunal de Contas do
Estado, do Ministério Público informações e providências quanto à
denúncia feita pela Rede Globo, por meio do jornalista Alex Barbosa
acerca dos desvios de recursos da educação. Também se solidarizou
com os indígenas do Maranhão, cobrando do Governador Flávio Dino
que cumpra os compromissos assumidos com a causa. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 05 de novembro de 2019. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Presidente em exercício. Deputado
Wellington do Curso - Primeiro Secretário em exercício. Deputado
Edivaldo Holanda - Segundo Secretário em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
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Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Adelmo Soares,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Rigo Teles, Vinícius Louro e
Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, em no do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a
seguir: Projeto de Lei nº 547/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais de
emergência do Estado do Maranhão em manter uma equipe
multidisciplinar especializada de saúde mental para atendimentos e
acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico, em especial as
tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades decorrentes do
uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº
147/19, de autoria do Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues; Projeto de
Resolução Legislativa nº 148/19, de autoria do Deputado Rigo Teles,
que concede a Medalha Manuel Beckman ao Desembargador Raimundo
Nonato Magalhães Melo; Projeto de Resolução Legislativa nº 149/19,
de autoria do Deputado Hélio Soares, que concede Título de Cidadã
Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues; Moção
nº 047/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, de Aplausos
ao Dr. Luís Felipe Salomão, pela posse de Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral; Requerimento nº 624/19, de autoria do Deputado
Rigo Teles, solicitando regime de urgência parra o Projeto de Resolução
Legislativa nº 127/19, de sua autoria; Requerimento n° 625/19, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2018, de autoria da Ex-
Deputada Nina Melo; Requerimento nº 626/19, de autoria do Deputado
Ariston, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população de Bacabeira, pelo 25º aniversário do
Município, a ser comemorado no dia 10 de novembro; Requerimento
nº 627/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para que seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Senhor
Glauco Henrique Ferreira da Silva, novo Superintendente Regional no
Estado do Maranhão do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT; Requerimento nº 628/19, de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula, ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sergio Fernando Moro, solicitando a presença da Força Nacional no
Maranhão, para que atue de forma preventiva e repressiva ao combate
à exploração ilegal de madeiras nas terras indígenas, bem como reforço
à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, objetivando apoiar
e intensificar as investigações na Terra Indígena Araribóia, na região de
Bom Jesus das Selvas, onde as Etnias Ka’apor, Guajajaras e Awá-
Guajás vivem e que, no dia 1º deste mês, o índio Paulo Paulino Guajajara,
um dos líderes do grupo “Guardiões da Floresta”, foi morto em
emboscada feita por madeireiros e caçadores; Requerimento nº 629/19,
de autoria da Deputada Helena Duailibe, encaminhando Mensagem de
Congratulações e Aplausos ao Sindicato dos Radialistas do Maranhão,
por meio de seu Presidente José dos Santos Freitas, pelo “Dia do
Radialista”, comemorado em 07 de Novembro; Requerimento n° 630/
19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja retirado de
tramitação o Requerimento n° 611/19, de sua autoria; Indicações nºs:
1487/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Presidente da Companhia
Energética do Maranhão - CEMAR, Senhor Augusto Dantas, solicitando

que sejam feitas as implantações dos serviços de eletrificação na Vila
Chicoleira, comumente conhecido como “invasão”, localizado no
Município de Lago Verde; 1488/19, do Deputado Adelmo Soares, ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão e o
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Dias Noleto a
fim de que providencie a revitalização da quadra poliesportiva e da
Praça do povoado Almeida (Zona Rural),  da Cidade de Colinas; 1489
e 1492/19, do referido Deputado, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando a instalação de postos policiais
no bairro residencial, Vila Paraíso, do Município de Caxias, bem como
na Cidade de Fortaleza dos Nogueiras; 1490/19, do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a inclusão no Programa mais asfalto do Município de
Fortaleza dos Nogueiras, 1491/19, do referido autor, ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de Estado de
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão solicitando, em caráter de
urgência, 01 (um) ônibus escolar para a Cidade de Fortaleza dos
Nogueiras; 1493/19, ainda do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de Estado de Saúde,
Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando 01 (uma)
ambulância para a Cidade de Fortaleza dos Nogueiras; 1494/19, do
mesmo autor, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como a
Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do Estado- SAGRIMA,
Senhora Fabiana Vilar Rodrigues e ao Secretário da Agricultura Familiar
do Estado- SAF, o Senhor Júlio Cesar Mendonça Correia, solicitando
01 (uma) patrulha agrícola para a Cidade de Fortaleza dos Nogueiras;
1495/19, do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e ao Governador do Estado, solicitando a recuperação
asfáltica da rua Bom Jesus, do bairro Vila Nova República, nesta Capital;
1496/19, do mesmo autor, ao Prefeito de São Luís e à Presidente do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Senhora Carolina
Estrela, solicitando serviço de limpeza na Rua Costa e Silva, no Alto
do Itapiracó, ´nesta Cidade; 1497/19, ainda do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes,
e ao Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Senhor Antônio José
Garrido Costa, solicitando serviço de limpeza na Rua Costa e Silva, no
Alto do Itapiracó, em São José de Ribamar; 1498/19, do referido
Deputado ao Prefeito de São Luís, ao Secretário Municipal de Trânsito
e Transporte, Senhor Francisco Canindé Barros e ao Presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís,
Senhor José Gilson Caldas Neto, solicitando a disponibilização de
recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual no
aplicativo “Meu ônibus”; 1499/19, ainda do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de São Luís, Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, e ao Secretário de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, solicitando serviços
de construção de uma praça no terreno em frente à União de Moradores
do Coqueiro, localizada na Rua Nossa Senhora da Vitória, nº 20, tendo
em vista que a área está inutilizada e tal medida beneficiará toda a
comunidade; 1500/19, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito
de São Luís, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, ao Secretário de Esporte e Lazer
e ao Secretário Municipal de Desportos e Lazer, solicitando serviços
de construção de uma quadra poliesportiva coberta no terreno da União
de Moradores do Coqueiro, localizado na Rua do Porto, tendo em
vista que tal medida beneficiará toda a comunidade, em especial aos
jovens, fomentando o esporte, o lazer e combatendo a criminalidade;
Indicações nºs: 1501 a 1506/19, todos do Deputado Doutor Yglésio,
aos Presidentes da Câmaras de Vereadores dos Municípios de Vargem
Grande – Senhor Neide Viana, Lago da Pedra – Senhor Ananias Bezerra,
Zé Doca – Senhor Carlos Henrique Solteiro, Coelho Neto – Senhor
Marcos Tourinho, Presidente Dutra – Senhor Ronaldo Melo e Viana –
Senhor Valter Antônio Serra Mendes, o com a devida indexação do
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anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia,
para garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais
e públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos; 1507 e 1508/19, ambas do
Deputado Hélio Soares, ao Diretor de Relações Institucionais da
CEMAR, Senhor José Jorge, solicitando a manutenção preventiva da
rede de energia elétrica, no trecho que vai do Povoado Mutuoca ao
Povoado Santa Bárbara, bem como no trecho que vai do povoado
Estrela Divina a Tatajubinha, passando pelo Alto da Alegria, Torozinho
e Povoado Guanani, todos no Município de Turiaçu. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as Indicações
acima citadas e concedeu a palavra aos Deputados Rildo Amaral, Duarte
Júnior, Adriano e Wellington do Curso. O Deputado Rildo Amaral
agradeceu ao Deputado Rafael Leitoa pela articulação com o Secretário
Rodrigo Lago, com o Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares e o
Comandante Coronel Ismael da Polícia Militar para garantir a
participação da Academia Militar da Polícia Militar no 1º Encontro e
Jogos Brasileiros de Academias, que vai acontecer em Brasília. O
Deputado Rildo Amaral confirmou a destinação de R$ 50 mil das suas
Emendas para essa finalidade. O Deputado Duarte Júnior denunciou,
mais uma vez, os valores que estão sendo cobrados nos postos de
combustível, todos com valores semelhantes de R$ 4,39 e levantou o
questionamento acerca da formação de carteis. Por sua vez, o Deputado
Adriano falou da sua participação em uma audiência pública que ocorreu
sobre o Plano Diretor de São Luís, quando alguns vereadores se fizeram
presentes e ouviram atentamente a apresentação da proposta do novo
Plano Diretor de São Luís que substituirá a Lei 4.669/2006, o antigo
Plano Diretor de São Luís. Nessa ocasião, o técnico explicou o novo
projeto de lei, o novo Plano Diretor proposto pela Prefeitura de São
Luís a toda população e aos Vereadores porque este projeto de lei
encontra-se na Câmara Municipal para apreciação e votação dos
Vereadores. Por fim, o Deputado Wellington do Curso discorreu sobre
Projetos de Lei de sua autoria: o de nº 543/2019, que dispõe sobre a
isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público em
nível estadual a candidatos desempregados e o 545/2019 que dá direito
ao usuário de serviços de distribuição de água ao ressarcimento em
custos de interrupção na prestação de serviços. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro turno, tramitação
ordinária a Proposta de Emenda Constitucional nº 017/19, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, que dá nova redação ao § 4º do Artigo
92 e acrescer os Artigos 28-A, 28-B e 104-A, à Constituição do Estado
do Maranhão, que dispõem sobre a Procuradoria Geral da Assembleia
Legislativa do Estado. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), esta PEC foi aprovada com
32 votos favoráveis e encaminhada ao segundo turno de votação. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Presidente anunciou o
Projeto de Lei n° 375/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que
estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas
sobre a fibromialgia e suspendeu os trabalhos para que a CCJC e a
Comissão de Saúde se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC, informou que o Projeto de Lei nº
375/19, recebeu pareceres favoráveis das respectivas Comissões, desta
forma, foi o mesmo submetido à deliberação do Plenário, sendo aprovado
e encaminhado à sanção governamental. Em único turno, o Plenário
aprovou os Pareceres nºs: 657/19, da CCJC, favorável a redação final
do Projeto de Lei nº 145/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que
institui a Política de Prevenção à Violência Contra Profissionais da
Educação da rede de ensino do Estado do Maranhão e 701/19, também
da CCJC, favorável à redação final do Projeto de Lei nº 306/19, de
autoria da Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual de
Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Os referidos projetos
foram encaminhados à sanção governamental. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei n° 238/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a criação do Cartão

Digital de Vacinação – CDV, com parecer favorável da CCJC. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou o
Projeto de Resolução Legislativa nº 128/19, de autoria do Deputado
Roberto Costa, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Luis Felipe Baleia Tenuto Rossi, com parecer
favorável da CCJC. Em tramitação ordinária, segundo turno, foram
aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 086/19, de autoria
do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede título de Cidadã
Maranhense a Senhora Glaucia Helen Maia de Almeida. Na sequência,
foram aprovados em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, os Projetos de Resolução Legislativa n°s 053/19,
de autoria do Deputado César Pires, que concede Medalha Manuel
Beckman ao Engenheiro Lourival da Cunha Souza e 134/19, também
do Deputado César Pires, que concede Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor José Wilson de Araújo e Silva. Ambos com pareceres
favoráveis da CCJC. O Projeto de Lei n° 431/19, de autoria do Deputado
Ciro Neto e o Requerimento n° 611/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, foram retirados a pedido dos autores e o Requerimento n° 614/
19, de autoria do Deputado Vinícius Louro, foi transferido devido à
ausência do autor. Por fim, foi submetido a deliberação do Plenário o
Requerimento n° 601/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Comandante Geral da
Polícia Militar do Maranhão, solicitando informações quanto a
quantidade de policiais militares que realizaram e/ou estão em tratamento
psicológico no período de 2015 a 2019. Este Requerimento foi
indeferido pela Mesa, o autor recorreu da decisão ao Plenário, que
manteve a decisão contra os votos dos Deputados Adriano, César
Pires e Wellington do Curso. Em seguida, foi aprovado o Requerimento
n° 616/19, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, enviando mensagem
à Câmara de Vereadores de São Luís, em resposta ao Ofício 1393/19 e
Moção 105/19, agradecendo pelas congratulações. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 619/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja transcrito
nos Anais da Casa, o Artigo de autoria do Juiz de Direito e membro da
Academia Maranhense de Letras, Senhor Aureliano Neto, sob título
Santa Dulce dos Pobres, publicado nos Jornais o Imparcial e o Progresso;
620/19, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 05 e 24 de
setembro e 01, 10 e 16 de outubro do ano em curso, conforme atestado
médico; 621/19, do Deputado Adriano, solicitando que seja incluído
na Ordem do Dia, da próxima Sessão o Projeto de Resolução Legislativa
nº 122/19, de sua autoria; 622/19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal,
para que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 157/19, de sua
autoria; 623/19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja
retirado de tramitação o Projeto de Resolução Legislativa nº 130/2019,
de sua autoria. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 624/19, do Deputado
Rigo Teles; 625/19, do Deputado Arnaldo Melo; 626/19, do Deputado
Ariston; 627/19, do Deputado Felipe dos Pneus; 628/19, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula e 629/19, da Deputada Doutora Helena
Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente o Deputado Hélio
Soares comemorou a efetivação da Indicação 340/18, que solicita ao
Governo do Estado a instalação de uma unidade do Colégio Militar
Tiradentes, no bairro Vila Hildemar, no Município de Açailândia. A
proposição foi proposta pelo Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho (PL), à época Deputado Estadual e vice-Presidente da
Assembleia Legislativa. De acordo com o Deputado Hélio Soares, a
escola está em fase de conclusão. “Está sendo construída e quando for
entregue terá um papel importante na formação dos cidadãos
açailandenses. O Colégio Militar será um ambiente de estudo
organizado, disciplinado e respeitoso, e quem ganha com isso é o povo
de Açailândia”, acentuou o parlamentar. No Tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Rildo Amaral falou pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade solicitando que a Assembleia, assim como as redes sociais
e a mídia em geral, divulguem o Programa do NIS, que visa cadastrar
1,200 milhões de famílias no programa de redução de taxa de energia
elétrica, mas que até hoje não alcançou 700 mil famílias. No Expediente
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Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 06 de novembro de 2019. Deputado
Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputado Roberto Costa -
Primeiro Secretário em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 122/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 999 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor José Antônio André Viegas, natural de
Portugal.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor José Antônio André Viegas, natural de Portugal.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 026/2019

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

nº 505/2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que
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.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 728/2019), na forma de substitutivo. Vem agora o Projeto a esta
Comissão para que seja emitido o quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

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

Esclarece a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei
objetiva diminuir a proporção de eventuais acidentes, criar um ambiente
favorável para uma ação conjugada de esforços, considerando que com
a disponibilidade de um plano de evacuação e o devido treinamento, os
funcionários dos estabelecimentos de saúde poderão proceder
corretamente, de forma sistemática e assertiva, visando salvaguardar a
integridade física das pessoas.

Como podemos observar, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem
por finalidade prover os recursos necessários em função de minimizar
as consequências de um eventual sinistro, zelando pela vida das pessoas
em primeiro lugar, e pela minimização dos danos, mediante a um plano
adequado de evacuação, que permita remover do local com segurança
as pessoas em perigo, que tem gravidade muito maior em hospitais e
clínicas, e que na atualidade, costumam ser prédios de vários andares,
com numerosos leitos e pacientes com dificuldade de deslocar-se por
seus próprios meios.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão,
visto que aporta importantes medidas para a prevenção e combate de
sinistros.

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

aprovação do presente Projeto de Lei nº 505/2019, conforme aprovado
no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 505/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 20 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 027/2019

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

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

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 707/2019), na forma de substitutivo. Vem agora o Projeto a esta
Comissão para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

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

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

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

Como se vê, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem como foco,
acabar com o estigma, a discriminação contra as pessoas afetadas pela
Hanseníase e demais Doenças Raras e Genéticas, visando a
conscientização da população e dos profissionais de saúde. Muitos
mitos e preconceitos sobre a hanseníase e demais doenças ainda
confundem as pessoas, o que prejudica tanto a prevenção quanto o
tratamento.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão,
visto que a medida promove políticas que facilitam a inclusão social de
pessoas afetadas pela Hanseníase e demais doenças raras e genéticas.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 473/2019, conforme aprovado no
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

      É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 473/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 20 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Antônio Pereira

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 017 /2019, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 085  /2019

Altera a Constituição Estadual para dar nova
redação ao §4° do art. 92 e acrescer os arts. 28A,

288 e 104A, que dispõem sobre a Procuradoria
Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 1° O §4° do art. 92 da Constituição Estadual, passa a ter
a seguinte redação:

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

Art. 2° Acresce o art. 28 A à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

“Art. 28 A - A consultoria jurídica e a representação judicial,
no que couber, do Poder Legislativo, bem como a supervisão
dos seus serviços de assessoramento jurídico são exercidas
pelos procuradores que integram a Procuradoria Geral da
Assembléia Legislativa, vinculada à Mesa Diretora”.

Art. 3º Acresce o art. 28 B à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

“Art. 28 B - Os deputados que forem demandados
judicialmente podem requerer à Mesa Diretora que a
consultaria jurídica e a representação judicial sejam feitas
pela Procuradoria Geral da Assembleia, caso a ação judicial
se refira exclusivamente ao exercício da atividade
parlamentar”.

Art. 4° - Acresce o art. 104-A à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

“ Art. 104- A . No processo judicial que versar sobre ato
praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração,
a representação do Estado incumbe ao Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa, na forma do art.28A desta
Constituição.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e  execução da presente Emenda Constitucional
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma  em que se
encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  19 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia  Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputada Cleide Coutinho - Segunda
Secretária

EMENDA N.º 02/2019
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 014/2019

Altera a redação do art. 7º do Projeto de Lei
Complementar 014/2019 de autoria do Poder
Executivo.

Art. 1º - o artigo 7º do Projeto de Lei Complementar 014/2019
passará a ter a seguinte redação:
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Art. 7º - Está lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no que se refere aos artigos 4º e 5º no
primeiro dia do quarto mês subsequente à data da publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em 20 de novembro de 2019.

Rafael Leitoa
Deputado Estadual

EMENDA N° 003
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 014/ 2019.

Dê-se aos artigos 4° e 5° do Projeto de Lei Complementar n°
14/2019, a seguinte redação:

“O inciso I do artigo 55 da Lei Complementar n° 73, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 55 (...)
I — A contribuição social dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos do Estado do Maranhão, inclusive os de
suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, para a
manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será
de 14% (quatorze por cento), incidindo sobre a totalidade
da base de contribuição’.(NR)”

“O inciso I do artigo 58 da Lei Complementar n° 73, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 58 (...)
I - A contribuição patronal do Estado do Maranhão será de
28% (vinte e oito por cento), incidindo sobre a totalidade da
base de contribuição’. (N R)”

Justificativa

O Projeto de Lei Complementar n° 014/2019, enviado à
Assembleia Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo Estadual,
Governador Flávio Dino, atraves da Mensagem n° 104/2019, busca,
em seus art.4° e 5°, alterar o inciso I do art.55 e o inciso I do art.58,
ambos da Lei Complementar n° 73/2004, para elevar a alíquota “geral”
para 14% e ainda, criar novas alíquotas de contribuição dos agentes
públicos, reduzindo alguns percentuais e majorando outros, de modo
que alguns patamares de remuneração ou subsídio chegariam, pela
proposta, a ter acréscimos de cinco ou oito pontos percentuais —
somados aos 14%, culminando assim em alíquotas de 19% e 2 2% ,
como se constata da aplicação do §1°, do art.11 da EC n° 103/2019.

Antes de adentrarmos ao mérito do aludido projeto de lei
complementar, merece registro que os subsídios dos servidores públicos
mais severamente atingidos pelo dispositivo já estão sujeitos a alíquota
do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza no patamae
de 27,5%.

O tema da progressividade no que tange às alíquotas de
contribuições incidentes sobre ganhos de atividade remunerada não é
inédito na doutrina e na jurisprudência.

Noutro margeio, o art. 150, inciso IV, da CRFB/88, limita a
cobrança exacerbada de percentual a título de contribuição previdenciária
e dispõe o que se entende como cobrança de tributo com efeito de
confisco.

Como se trata de princípio, sem que haja um balizamento do
que seria, em termos concretos, um tributo com efeito confiscatório,
há que se analisar o tema caso a caso, razão pela qual Hugo de Brito
Machado defende em sua obra que: “cabe ao Judiciário dizer quando
um tributo é confiscatório.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 47).

No cumprimento de referida missão, o Supremo Tribunal
Federal, já teve de apreciar, em diversas oportunidades, algumas
recentes, a invocação do princípio acima descrito, particularmente em

se tratando de contribuições sociais, exigida de agentes públicos, para
o custeio dos Regimes Próprios de Previdência.

A aplicação da vedação do confisco à carga tributária como um
todo, pode ser vista no seguinte trecho da ementa do acórdão da ADI
2.010/DF:

“A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em
função da totalidade da carga tributária, mediante verificação
da capacidade de que dispõe o contribuinte —considerando
o montante de sua riqueza (renda capital) —para suportar e
sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar,
dentro de determinado período, à mesma pessoa política
que os houver instituído (a União Federal, no caso),
condicionando-se, ainda a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a
neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente
praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter
confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito
cumulativo — resultante das múltiplas incidências tributárias
estabelecidas pela mesma entidade estatal — afetar,
substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou
os rendimentos do contribuinte”.

Em âmbito doutrinário, tem-se quanto ao histórico de julgados
do STF:

“O Supremo Tribunal Federal vem decidindo, porém, que a
progressividade não é, entre nós, um princípio aplicável à
generalidade, sendo necessária autorização constitucional
expressa para sua aplicação a cada tributo (REs 386.098/
MT, 227.033/SP, 234.105/SP, 225.132/RS e 229.457/SP,
entre outros). Assim, a progressividade só é aplicável nos
casos em que expressamente prevista por regra constitucional
específica” (DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito
Tributário. 4 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 89).

E esse é o entendimento do Pretório Excelso hodiernamente,
segundo o qual não se pode estabelecer alíquotas progressivas para as
contribuições previdenciárias de servidores públicos, conforme consta
de trecho da ementa do acórdão na ADI 2.010MC/DF, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, in litteris:

“Inexiste espaço de liberdade decisória para o Congresso
Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir
alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo
texto da Constituição”.

Em outro precedente, trata-se de frisar a vedação em face do
princípio em comento, por se tratar de manifestação do Poder
Constituinte Originário, estando, portanto, vedado a ser afetado por
todo e qualquer processo legislativo, do que se dessume, também, o
processo de emenda à Constituição:

“A instituição de alíquotas progressivas para a contribuição
previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio
da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de
confisco (art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento
estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo regimental
improvido” (RE 414.915-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).

Pelo mesmo fundamento, o STF suspendeu a aplicação de
artigos da MP n. 805/2017 que, entre outras medidas, aumentava de
11% para 14% a contribuição social devida pelos servidores públicos,
incidente sobre a parcela que ultrapassa o teto das aposentadorias
regidas pelo regime geral de previdência social (ADI 5.809, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, em 18.12.2017).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, ainda, haver
repercussão geral da questão constitucional acerca deste tema,
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estabelecendo o tema 933: “Balizas constitucionais para a majoração
de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de
previdência social”, na medida em que Estados-membros tem realizado
tais majorações sem a prévia identificação de sua real necessidade. O
leading case diz respeito a uma lei complementar do Estado de Goiás.
O respectivo acórdão está assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE
REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão
constitucional saber quais são as balizas impostas pela
Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das
contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do
regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio
financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
2. Repercussão geral reconhecida.

O parecer exarado pela PGR na referida demanda foi pela
existência de inconstitucionalidade, propondo o Parqueta fixação da
seguinte tese:

“É inconstitucional a majoração da contribuição
previdenciária dos servidores públicos quando não são
apresentados estudos que comprovem a observância a
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do
sistema”.

Observe-se que, pelo texto apresentado, a progressividade das
alíquotas proposta no Projeto de Lei Complementar eleva a
contribuição máxima ao patamar de até 22%, o que somado à tributação
sobre a renda (27,5%) chega a quase metade do valor “bruto” da
remuneração ou subsídio do agente público, o que revela evidente
caráter confiscatório e atentado ao direito de propriedade sobre a renda
decorrente do trabalho lícito.

Quanto à possibilidade de instituição de tais alíquotas
progressivas por força de Emenda Constitucional, como é o caso
abordado na presente Nota, também se extrai novamente do corpo da
decisão proferida na ADI 2.010-MC/DF:

“A inovação do quadro normativo resultante da promulgação
da EC n° 20/98 - que introduziu, na Carta Política, a regra
consubstanciada no art. 195, § 9° (contribuição patronal) -
parece tornar insuscetível de invocação o precedente firmado
na ADI n° 790-DF”.

Portanto, a adoção de contribuição ordinária com alíquotas
progressivas ou escalonadas e mais, com alíquotas que somadas à
tributação sobre a renda chegam à quase metade do rendimento auferido,
fere, conforme pacífica jurisprudência do STF, o princípio da instituição
ou majoração de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da CF/
88), sendo que é vedada a violação deste princípio até mesmo pelo
Poder Constituinte Derivado, por atentar contra o direito fundamental
à propriedade (art. 5° da CF/88).

Além disso, caminhando no mesmo sentido da disposição do
art.1°, do citado Projeto de Lei, este parlamento pode ampliar o escopo
de atuação e de trabalho do Comitê de Adequação do RPPS, também à
temática das alíquotas de contribuição previdenciária.

O modelo proposto através da presente emenda — foi adotado
pelo Estado do Espírito Santo que, apesar de possuir deficit no seu
Fundo de Previdência, nao adotou a sistemática de progressividade e
escalonamento das contribuições previdenciárias, mas apenas adequou
o percentual de alíquota àquele adotado pela União em 14%.

Por derradeiro, a autonomia orçamentária, financeira e gerencial
de cada Estado, decorrência lógica do pacto federativo, justifica e

permite a adoção ou a não implementação de alíquotas progressivas e
escalonadas na realidade previdenciária dos servidores públicos do
nosso Estado, sendo exemplo disso, a realidade diferencial de alíquotas
já em vigor no nosso país.

Até a aprovação da EC 103/2019, a alíquota de contribuição
previdenciária da União e de vários Estados da Federação é de 11%,
enquanto outros Estados, a exemplo de Goiás e Ceará já adotam
alíquotas de 14,25% e 14,00%, respectivamente.

Essa linha de entendimento e de homenagem à autonomia dos
Estados e por sua vez ao pacto federativo, foi palmilhada pelo
Governador do Estado do Espírito Santo que enviou Projeto de Lei
para a Assembleia daquele Estado alterando a alíquota da contribuição
previdenciária dos servidores de 11% para 14%, sem adoção das
alíquotas progressivas e escalonadas de que trata o art.11, §1°, da EC
103/2019.

Por todo o exposto, espera-se que seja acolhida a emenda ora
apresentada ao Projeto de Lei Complementar em discussão, de forma
a alterar o percentual de 11% previsto no art.55, inciso I da Lei
Complementar n° 73, de 04 de fevereiro de 2004, para aquele consignado
no caput do art.11, da EC no 103/2019, ou seja, para 14% como
contribuição social do servidor público ativo do regime próprio de
previdência social, sem aplicação das aliquotas progressivas e
escalonadas.

Sala das Sessões, em de novembro de 2019.

 EMENDA Nº 004
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 014/2019

Ficam acrescentados dispositivos ao Projeto de
Lei Complementar N° 014/19, que dispõe sobre o
cumprimento, no Estado do Maranhão, do disposto
na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, à Constituição Federal, institui
o Comitê de Adequação do Regime Próprio de
Previdência Social e dá outras providências.

Dê-se aos artigos 4º e 5º do Projeto de Lei Complementar nº
14/2019, a seguinte redação:

“O inciso I do artigo 55 da Lei Complementar nº 73, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 55 (...)
I – A contribuição social dos servidores públicos titulares de
cargos efetivos do Estado do Maranhão, inclusive os de
suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, para a
manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será
de 11% (onze por cento), aumentando-se 0,5% a cada ano
até o limite de 3% (três por cento), enquanto a do Estado
será de 22% (vinte e dois por cento), aumentando-se 1% a
cada ano até o limite de 6% (seis por cento), ambas incidindo
sobre a totalidade da base de contribuição’.(NR)”

“O inciso I do artigo 58 da Lei Complementar nº 73, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 58 (...)
I - A contribuição patronal do Estado do Maranhão será de
22% (vinte e dois por cento), aumentando-se 1% a cada ano
até o limite de 6% (seis por cento), ambas incidindo sobre a
totalidade da base de contribuição’.(NR)”

Justificativa

O Projeto de Lei Complementar nº 014/2019, enviado à
Assembleia Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo Estadual,
Governador Flávio Dino, atraves da Mensagem nº 104/2019, busca,
em seus arts.4º e 5º, alterar o inciso I do art.55 e o inciso I do art.58, da
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Lei Complementar nº 73/2004, para elevar a alíquota “geral” para 14%
e ainda, criar novas alíquotas de contribuição dos agentes públicos,
reduzindo alguns percentuais e majorando outros, de modo que alguns
patamares de remuneração ou subsídio chegariam, pela proposta, a ter
acréscimos de cinco ou oito pontos percentuais – somados aos 14%,
culminando assim em alíquotas de 19% e 22%, como se constata da
aplicação do §1º, do art.11 da EC nº 103/2019.

Antes de adentrarmos ao mérito do aludido projeto de lei
complementar, merece registro que os subsídios dos servidores públicos
mais severamente atingidos pelo dispositivo já estão sujeitos a alíquota
do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza no patamae
de 27,5%.

O tema da progressividade no que tange às alíquotas de
contribuições incidentes sobre ganhos de atividade remunerada não é
inédito na doutrina e na jurisprudência.

Noutro margeio, o art. 150, inciso IV, da CRFB/88, limita a
cobrança exacerbada de percentual a título de contribuição previdenciária
e dispõe o que se entende como cobrança de tributo com efeito de
confisco.

Como se trata de princípio, sem que haja um balizamento do
que seria, em termos concretos, um tributo com efeito confiscatório,
há que se analisar o tema caso a caso, razão pela qual Hugo de Brito
Machado defende em sua obra que: “cabe ao Judiciário dizer quando
um tributo é confiscatório.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 47).

No cumprimento de referida missão, o Supremo Tribunal
Federal, já teve de apreciar, em diversas oportunidades, algumas
recentes, a invocação do princípio acima descrito, particularmente em
se tratando de contribuições sociais, exigida de agentes públicos, para
o custeio dos Regimes Próprios de Previdência.

A aplicação da vedação do confisco à carga tributária como um
todo, pode ser vista no seguinte trecho da ementa do acórdão da ADI
2.010/DF:

“A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em
função da totalidade da carga tributária, mediante verificação
da capacidade de que dispõe o contribuinte – considerando
o montante de sua riqueza (renda capital) – para suportar e
sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar,
dentro de determinado período, à mesma pessoa política
que os houver instituído (a União Federal, no caso),
condicionando-se, ainda a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a
neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente
praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter
confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito
cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias
estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar,
substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou
os rendimentos do contribuinte”.

 Em âmbito doutrinário, tem-se quanto ao histórico de julgados
do STF:

“O Supremo Tribunal Federal vem decidindo, porém, que a
progressividade  não é, entre nós, um princípio aplicável à
generalidade, sendo necessária autorização constitucional
expressa para sua aplicação a cada tributo (REs 386.098/
MT, 227.033/SP, 234.105/SP, 225.132/RS e 229.457/SP,
entre outros). Assim, a progressividade só é aplicável nos
casos em que expressamente prevista por regra constitucional
específica” (DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito
Tributário. 4 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 89).

E esse é o entendimento do Pretório Excelso hodiernamente,
segundo o qual não se pode estabelecer alíquotas progressivas para as
contribuições previdenciárias de servidores públicos, conforme consta

de trecho da ementa do acórdão na ADI 2.010MC/DF, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, in litteris:

“Inexiste espaço de liberdade decisória para o Congresso
Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir
alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo
texto da Constituição”.

Em outro precedente, trata-se de frisar a vedação em face do
princípio em comento, por se tratar de manifestação do Poder
Constituinte Originário, estando, portanto, vedado a ser afetado por
todo e qualquer processo legislativo, do que se dessume, também, o
processo de emenda à Constituição:

“A instituição de alíquotas progressivas para a contribuição
previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio
da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de
confisco (art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento
estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo regimental
improvido” (RE 414.915-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).

Pelo mesmo fundamento, o STF suspendeu a aplicação de
artigos da MP n. 805/2017 que, entre outras medidas, aumentava de
11% para 14% a contribuição social devida pelos servidores públicos,
incidente sobre a parcela que ultrapassa o teto das aposentadorias
regidas pelo regime geral de previdência social (ADI 5.809, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, em 18.12.2017).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, ainda, haver
repercussão geral da questão constitucional acerca deste tema,
estabelecendo o tema 933: “Balizas constitucionais para a majoração
de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de
previdência social”, na medida em que Estados-membros tem realizado
tais majorações sem a prévia identificação de sua real necessidade. O
leading case diz respeito a uma lei complementar do Estado de Goiás.
O respectivo acórdão está assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE
REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão
constitucional saber quais são as balizas impostas pela
Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das
contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do
regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio
financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
2. Repercussão geral reconhecida.

O parecer exarado pela PGR na referida demanda foi pela
existência de inconstitucionalidade, propondo o Parquet a fixação da
seguinte tese:

“É inconstitucional a majoração da contribuição
previdenciária dos servidores públicos quando não são
apresentados estudos que comprovem a observância a
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do
sistema”.

Observe-se que, pelo texto apresentado, a progressividade das
alíquotas proposta no Projeto de Lei Complementar eleva a
contribuição máxima ao patamar de até 22%, o que somado à tributação
sobre a renda (27,5%) chega a quase metade do valor “bruto” da
remuneração ou subsídio do agente público, o que revela evidente
caráter confiscatório e atentado ao direito de propriedade sobre a renda
decorrente do trabalho lícito.
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Quanto à possibilidade de instituição de tais alíquotas

progressivas por força de Emenda Constitucional, como é o caso
abordado na presente Nota, também se extrai novamente do corpo da
decisão proferida na ADI 2.010-MC/DF:

“A inovação do quadro normativo resultante da promulgação
da EC nº 20/98 - que introduziu, na Carta Política, a regra
consubstanciada no art. 195, § 9º (contribuição patronal) -
parece tornar insuscetível de invocação o precedente firmado
na ADI nº 790-DF”.

Portanto, a adoção de contribuição ordinária com alíquotas
progressivas ou escalonadas e mais, com alíquotas que somadas à
tributação sobre a renda chegam à quase metade do rendimento auferido,
fere, conforme pacífica jurisprudência do STF, o princípio da instituição
ou majoração de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da CF/
88), sendo que é vedada a violação deste princípio até mesmo pelo
Poder Constituinte Derivado, por atentar contra o direito fundamental
à propriedade (art. 5º da CF/88).

Além disso, caminhando no mesmo sentido da disposição do
art.1º, do citado Projeto de Lei, este parlamento pode ampliar o escopo
de atuação e de trabalho do Comitê de Adequação do RPPS, também à
temática das alíquotas de contribuição previdenciária.

O modelo proposto através da presente emenda – foi adotado
pelo Estado do Espírito Santo que, apesar de possuir deficit no seu
Fundo de Previdência, nao adotou a sistemática de progressividade e
escalonamento das contribuições previdenciárias, mas apenas adequou
o percentual de alíquota àquele adotado pela União em 14%.

Por todo o exposto, espera-se que seja acolhida a emenda ora
apresentada ao Projeto de Lei Complementar em discussão, de forma
a alterar o percentual de 11% previsto no art.55, inciso I da Lei
Complementar nº 73, de 04 de fevereiro de 2004, para aquele consignado
no caput do art.11, da EC nº 103/2019, ou seja, para 14% como
contribuição social do servidor público ativo do regime próprio de
previdência social, sem aplicação das aliquotas progressivas e
escalonadas.

EMENDA Nº 05 / 2019

Ficam acrescentados dispositivos ao Projeto de
Lei Complementar N° 014/19, que dispõe sobre o
cumprimento, no Estado do Maranhão, do disposto
na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, à Constituição Federal, institui
o Comitê de Adequação do Regime Próprio de
Previdência Social e dá outras providências.

Art. 1º Ficam acrescentados dispositivos ao §1° do art. 1° do
Projeto de Lei Complementar N° 014/2019, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1° - (...)
§ 1º (...)
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV - (...)
V – (...)
VI – (...)
VII – (...)
VIII – (...)
IX – (...)
X – Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do

Maranhão - SINDSALEM
XI – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado

do Maranhão – SINTSEP
XII – Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do

Maranhão – SINDJUS
XIII – Associação do Ministério Público do Estado do

Maranhão – AMPEM

XIV – Sindicato dos Auditores de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão

XV – Associação dos Defensores Públicos do Estado do
Maranhão – ADPEMA

XVI – Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão –
AM M A

XVII – Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão
- ASPEM

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de novembro de 2019.

ADRIANO
Deputado Estadual

EMENDA SUBSTITUTIVA N. 001
AO PROJETO DE LEI N° 562/2019

Modifica e acrescenta dispositivos na Lei 11°. 10.996, de 12
de março de 2019, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1°. 0 artigo 1° da Lei n°. 10.996, de 12 de março de 2019,
do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°. O órgão estadual responsável pela emissão da cédula
de Identidade fica obrigado a incluir, desde que o interessado a solicite
e apresente o respectivo documento comprobatório, o tipo sanguíneo,
a inserção da expressão “pessoa com deficiência” — podendo ser
acompanhada da natureza da deficiência: física, auditiva, visual,
sensorial, mental ou intelectual, o símbolo das doenças raras para
portadores conforme art. 186, §1° da Lei Federal 11° 8.114/90 e a
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde da OMS — Organização Mundial da Saúde, a
disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares
de saúde, incluindo alergias, cuja divulgação possa contribuir para
preservar a saúde ou salvar a vida do titular.” (NR)

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 19 de novembro de 2019. Fernando Pessoa - Deputado
Estadual. Neto Evangelista - Deputado Estadual.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5°, 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”.

O conceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada
100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União
Europeia, por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm
doenças raras. No Brasil há estimados 13 milhões de pessoas com
doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma. Existem de seis a oito
mil tipos de doenças raras, em que 30% dos pacientes morrem antes
dos cinco anos de idade; 75% delas afetam crianças e 80% têm origem
genética. Algumas dessas doenças se manifestam a partir de infecções
bacterianas ou causas virais, alérgicas e ambientais, ou são degenerativas
e proliferativas.

Segundo a UNESCO, mais de um bilhão de pessoas em todo o
mundo vive com alguma forma de deficiência, destas quase 93 milhões
são crianças. No Brasil, são 45,6 milhões de pessoas, que representam
quase 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. As
sociedades percebem de forma distinta os tipos de deficiência e a
capacidade limitada de atores sociais e governamentais para acomodar
necessidades especiais, muitas vezes colocando-as a margem. As
pessoas com deficiência vivenciam desigualdades na sua vida diária e
têm menos oportunidades de ter acesso a uma educação de qualidade e
de se desenvolver num ambiente inclusivo.
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Assim, o presente projeto de lei tem por objetivo inserção da

expressão “pessoa com deficiência” - podendo ser acompanhada da
natureza da deficiência: física, auditiva, visual, sensorial, mental ou
intelectual, e o símbolo das doenças raras para portadores 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
deficiência e doenças raras.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei Estadual n°. 10.996, de 12 de março de 2019;

Artigo 5° da Constituição Federal de 1988;

EMENDA SUPRESSIVA N.º 001/ 2019

Emenda Supressiva ao Art. 3°, do Projeto de Lei n° 508/2019,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão,
de fixação de placa em agropecuárias, clínicas veterinárias, “pet shops”
e afins, com a informação de que maus tratos e abandono a animais é
crime, e dá outras providências.”

Suprima-se o art. 3° do Projeto de Lei n° 508/2019,
renumerando-se os demais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de novembro de 2019.

Adelmo Soares
Deputado Estadual

VOTO EM SEPARADO SOBRE O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 14 DE 2019, DE AUTORIA DO PODER

EXECUTIVO ESTADUAL.

Trata-se de Projeto de Lei Complementar visando ao
cumprimento, no Estado do Maranhão do disposto na Emenda à
Constituição Federal No. 103, de 12 de novembro de 2019, que altera
o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e
disposições transitórias. O Projeto de Lei Complementar nº 014/2019
foi proposto pelo Poder Executivo via Mensagem Governamental nº
104 de 2019. Submetido ao Regime de Urgência por força do deferimento
do Requerimento nº 681/2019 de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
foi pautado para discussão na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em sessão especial em Plenário, onde foi cedido a vistas ao
deputado Dr. Yglésio, a pedido deste.

O PLC em tela busca cumprir o mandato constitucional
adequando a legislação estadual ao exigido pelo novo texto
constitucional federal, conforme a EC No. 103/2019 sobre alterações
ao regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. O mérito
será discutido na próxima sessão.

É o relatório.

1. CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

Cumpre incialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do Ente Federado Estados para legislar sobre a matéria.
Posteriormente Chefe do Poder Executivo em por início ao processo
legislativo. Com efeito, o artigo 43 da Constituição do Estado do
Maranhão de 1989 determina:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:  [...]
 IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;

Sendo o Governador do Estado competente para a propositura
do PLC que trate de regime previdenciário dos servidores públicos,
passamos agora ao exame da matéria do Projeto de Lei Complementar
apresentado.

A Emenda Constitucional nº 103 de 2019 determina inicialmente
em seu art. 9º, § 4º, que Estados, municípios e Distrito Federal não
poderão estabelecer alíquotas de contribuição previdenciária inferiores
às que obrigam os servidores federais. A  alíquota anterior, única, de
11% foi substituída por um escalonamento de diferentes faixas, que
iniciam em 7,5%, havendo ainda uma outra faixa de 9%. Assim, há
possibilidade de alguns servidores passarem a contribuir em alíquota
menor do que a atualmente prevista para os servidores estaduais. Há
outras possibilidades de aumento de alíquota, sob o regime do previsto
no § 1º do artigo 11:

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada,
considerado o valor da base de contribuição ou do benefício
recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco
décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois
mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$
3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$
5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta
e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove
reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil
reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$
20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco
décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos
percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),
acréscimo de oito pontos percentuais.

Para melhor ilustrar, apresenta-se de outra forma:

FAIXA DE RENDA                                                         ALÍQUOTA
(INCISO)                                                             (COM BASE EM 14%)
I - Até 1 salário mínimo 7,5%
II - De 1 salário mínimo até 2.000 reais 9,0%
III - De 2.000,01 até 3.0000 reais 12%
IV - De 3.000,01 até 5.839,45 reais 14%
V – De  5.839,46 até 10.000 reais 14,5%
VI – de 10.000,01 até 20.000 reais 16,5%
V – de 20.000,01 até 39.000 reais 19%
VI – acima de 39.000 reais 22%

Nota-se assim que a nova regra utiliza o método da
progressividade, que ora é considerado princípio, ora regra. Para os
fins deste parecer, chamá-lo-emos de método. Muito usado no Direito
Tributário, o método progressivo busca recolher maior contribuição
daqueles que detém mais riqueza, permitindo aos que dispõem de
menos recursos contribuir com menos. Antes de ser regra, princípio ou
método é, ainda, um imperativo de justiça social.

Juridicamente, verifica-se, em geral, a progressividade em
uma razão existente entre a alíquota e a base de cálculo de
determinado tributo. Assim, no caso de um imposto
progressivo, a sua alíquota percentual crescerá conforme
cresça a base de cálculo. O contrário aconteceria se o imposto
fosse regressivo e seria proporcional se a alíquota percentual
permanecesse idêntica, pouco importando o valor da base
de cálculo.

Ainda que a progressividade aqui esteja exposta no contexto
tributário, também pode ser usada sempre que se queira, por meio de
política públicas promover a redistribuição e desconcentração de
riquezas que acontece naturalmente no sistema capitalista, inclusive
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em política previdenciária, como é o caso em tela. Nota-se com a escala
progressiva de alíquotas expostas na tabela acima há preocupação em
fazer com que os mais afortunados contribuam mais para a formação
das receitas do sistema previdenciário, poupando os recursos daqueles
que detém menos. Não se pode onerar as situações mais
desvantajosas ou coloca-las em igualdade àqueles que possuem
maiores recursos. Pode-se, inclusive, fazer um paralelo com outro
princípio do Direito Tributário, que é o da capacidade
contributiva, que, em termos simples, determina que as pessoas que
possuem maiores recursos devem contribuir mais robustamente.

Outra forma de buscar o equacionamento dos recorrentes
déficits do sistema previdenciário é o aumento da contribuição do
tesouro público de uma alíquota fixa de 15% da base de cálculo do
servidor para o dobro da alíquota da faixa de renda. Percebe-se assim
um intento do novo texto constitucional em fazer com que o Estado
também contribua mais robustamente com alimentação do sistema.

Um terceiro ponto digno de nota na nova norma constitucional
criada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019 é a criação de um
conselho, composto por representantes de diferentes poderes de cada
ente federativo para administrar a transição às novas regras e auxiliar
na implementação do novo sistema tributário. Tal conselho, com criação
estadual e regulamentação propostas no Projeto de Lei Complementar
nº 014 de 2019, dá vez e voz a diversos entes da administração pública
direta, indireta e mesmo entes políticos em cada esfera federada. Este
se mostra indubitavelmente um mecanismo de governança democrática,
para a implementação de um novo e complexo regime de regras que
afetam diretamente as fontes de sustento de amplos setores da
sociedade. O Projeto de Lei Complementar em tela propõe a criação do
Conselho com a seguinte composição:

Art. 1o. […] §1º O Comitê de que trata o caput será composto
por representantes dos seguintes poderes, órgãos e entidades:
I - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores - SEGEP, que o presidirá;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN;
III - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV;
IV - Procuradoria Geral do Estado;
V - Tribunal de Justiça;
VI - Assembleia Legislativa;
VII - Ministério Público do Estado;
VIII - Tribunal de Contas do Estado;
IX - Defensoria Pública do Estado.

O artigo 2o. do Projeto de Lei Complementar 014 nº 2019
também determina que o Tesouro Estadual cobrirá o custeio dos
benefícios que não puderem ser cobertos pelos recursos previstos no
art. 9o, § 2o, da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, vale dizer
benefícios de aposentadoria por pensão ou por morte; que são
evidentemente os mais próprios do sistema previdenciário:

Art. 2º - Os benefícios atualmente previstos no Regime
Próprio de Previdência Social do Estado do Maranhão que
não estejam contemplados no art. 9º, § 2º, da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão
custeados à conta do Tesouro Estadual, no orçamento próprio
do órgão de vinculação do segurado.

Este se afigura mais um mecanismo de equilíbrio orçamentário
ao Sistema de Previdência dos servidores públicos, ao vincular o
benefício do segurado ao orçamento de seu respectivo órgão.

Ainda, há modificação proposta sobre a contribuição patronal
que é bastante relevante. O Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
– FEPA terá um aumento arrecadatório advindo dos recursos do próprio
erário estadual. Atualmente, o FEPA recebe 15% sobre a totalidade da
remuneração dos servidores públicos do Estado do Maranhão, enquanto
os profissionais contribuem em uma alíquota de 11%, gerando um
déficit. O que se propõe com a Lei Complementar nº 14 de 2019 é que

a contribuição patronal que o Estado do Maranhão destinará ao FEPA
será o dobro do valor que contribui o servidor, sendo o mínimo de 15%
(para aqueles funcionários públicos que recebem até um salário mínimo)
e o máximo de 44% (embora esse percentual seja grande, incidirá apenas
sobre aqueles funcionários públicos que recebem acima de 39 mil reais).

É importante destacar que o Estado do Maranhão está
CUMPRINDO o que determina a legislação federal, recentemente
reformada pelo Congresso Nacional após ampla discussão. Frise-se
que, embora o modelo normativo federal estabeleça a possibilidade de
que aposentadorias e pensões por morte até o teto estipulado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sejam taxados, a reforma
previdenciária estadual não o faz, o que demonstra a inclinação do
Poder Executivo na preservação de direitos.

É bem verdade que existe a Proposta de Emenda à Constituição
nº 133 de 2019 (conhecida como “PEC Paralela”) que ainda está em
votação no Congresso Nacional – tendo sido aprovada pelo Senado em
19 de novembro de 2019 e, naturalmente, seguido seu curso para a
Câmara dos Deputados, que estabelece em seu art. 4º que os Estados e
Municípios terão até dois anos, a partir da data de publicação da
referida Emenda Constitucional, para implementar plano de
equacionamento do déficit atuarial do respectivo regime próprio de
previdência social, mas a agilidade em se adequar às novas regras
equalizadoras é também uma demonstração de compromisso com as
finanças públicas.

Por fim, acrescente-se que os ganhos mensais da previdência
com essas novas alíquotas serão de 8,97 milhões dos servidores
públicos e 19,78 milhões das contribuições patronais. Isso é muito
significativo no cenário previdenciário atual do Estado, que conta com
a seguinte configuração:

Ou seja: o déficit é evidente e precisa ser solucionado para que
a previdência estadual não quebre, gerando prejuízos irreparáveis
àqueles que dependem do sistema de seguridade.

2. CONCLUSÃO
Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE

e, portanto, APROVAÇÃO do Projeto de Lei Complementar nº 14 de
2019, na forma apresentada pelo Poder Executivo Estadual.

É o relatório.
São Luís, 20 de novembro de 2019.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Despacho:
Nos termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, determino

o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de Emendas, perante a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com o mesmo quórum
mínimo de assinaturas de Deputados, à Proposta de Emenda
Constitucional n9 020/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
transformando em permanente o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher.

São Luís, 13 de novembro de 2019.

Deputado Neto Evangelista
Presidente da Comissão
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