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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/12/2019 – 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

MENSAGEM Nº 121 /2019

São Luís, 19  de dezembro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o
Projeto de Lei nº 382/2019, que dispõe sobre a promoção de alimentação
saudável e determina a exclusão de alimentos ultraprocessados e
açucarados nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do
Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 382/2019, que
dispõe sobre a promoção de alimentação saudável
e determina a exclusão de alimentos
ultraprocessados e açucarados nas escolas
públicas e particulares no âmbito do Estado do
Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 382/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento visa à promoção de uma
alimentação saudável nas escolas públicas e particulares do Estado do
Maranhão, mediante a proibição da comercialização e consumo de
alimentos ultraprocessados e açucarados.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez
que atende comando da Constituição da República, que no art. 227
estabelece o dever do Estado de, conjuntamente com a família e a
sociedade, assegurar proteção integral, com absoluta prioridade, a
crianças, adolescentes e jovens, garantindo-lhes, dentre outros, o direito
à alimentação.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
ao parágrafo único do art. 4º do Projeto de Lei nº 382/2019, que
assim dispõe:

Art. 4º (...)
(...)
Parágrafo único.  Para os efeitos desta lei, alimentos
ultraprocessados e açucarados são os achocolatados;
biscoitos recheados; balas e guloseimas; barras de cereais;
bebidas energéticas; cereais açucarados matinais; caldos com
sabor carne, frango, peixe ou de legumes; iogurtes e bebidas
lácteas adoçadas e aromatizadas; misturas para bolos; mistura
para sopas em pó; macarrão e temperos instantâneos;
maionese e outros molhos prontos; pó para refrescos;
produtos congelados e prontos para consumo (massas,
pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas e outros
embutidos); pães doces e produtos de panificação que
possuem substâncias como gordura vegetal hidrogenada,
açúcar e outros aditivos químicos; queijos ultraprocessados;
refrigerantes; salgadinhos de pacote; sorvetes
industrializados.

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, versando sobre organização administrativa e
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

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

Haja vista que a iniciativa parlamentar em comento, ao vedar o
consumo e distribuição de insumos específicos pelas escolas públicas
do Estado, interfere na organização e funcionamento dessas instituições,
impondo, doutra face, à Secretaria de Estado da Educação, órgão
vinculado ao Poder Executivo, a responsabilidade pela implementação
da política que visa instituir, restringindo, contudo, em excesso à
utilização de produtos para a construção dos cardápios de alimentação
escolar.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa, válido colacionar
o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
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INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange à organização dos estabelecimentos escolares do Estado,
forçoso reconhecer a necessidade de veto ao Projeto de Lei nº 382/
2019 haja vista a nítida inobservância do postulado constitucional da
Reserva da Administração.

Destarte, o Princípio da Proporcionalidade é norma implícita
no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva
do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal),
e, em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da
razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que
emana diretamente das ideias de justiça, bom senso, prudência,
moderação, justa medida, direito justo e valores afins2.

De tal modo que se compreende, ainda, que o referido
dispositivo, no intuito de vedar a distribuição e consumo de alimentos
considerados ultraprocessados e açucarados, imputa ônus excessivo e
desproporcional também aos estabelecimentos de ensino privado no
Estado, ao determinar que esses deixem de se utilizar e de comercializar
extensa lista de produtos alimentícios.

Consoante a isto, destaca-se que são desproporcionais as
obrigações impostas a agentes privados sob a justificativa de proteção
de direitos, in caso, a segurança alimentar e nutricional, que impliquem
em restrição, em demasia, ao princípio constitucional da livre iniciativa,
cuja limitação deveria observar três dimensões principais: adequação,
necessidade e proporcionalidade.

Face ao exposto, compreende-se que a imposição às escolas
pública e privadas maranhenses de deixar de comercializar e possibilitar
o consumo de produtos alimentícios específicos caracteriza exigência
excessiva e desarrazoada. Diante de tais circunstâncias, considerando
a desproporcionalidade da medida, oponho veto ao parágrafo único
do art. 4º do Projeto de Lei nº 382/2019 por padecer de vício de
inconstitucionalidade formal e material.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 382/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE   DEZEMBRO DE 2019,
198º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 661 / 19

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 10.2017 DE 2015,
ESTABELECENDO PRAZO PARA QUE OS
ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO
MARANHÃO RESPONDAM A PEDIDO DE
INFORMAÇÕES FORMULADO POR ÓRGÃO
OU AGENTE FISCALIZADOR.

Art. 1º - Cria-se o art. 7º-A e parágrafos na Lei Estadual nº
10.217 de 2015, com a seguinte redação:

Art. 7º-A - Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para
que os órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado do Maranhão, do Poder Judiciário, das instituições
essenciais à Justiça, do Poder Legislativo e do Tribunal de
Contas respondam, por escrito e com a devida
fundamentação, a pedido formulado por órgão ou agente
fiscalizador. (N.R)
§ 1º – A contagem do prazo a que se refere o caput terá
início no dia subsequente ao da data de publicação do pedido
no diário eletrônico do órgão fiscalizador. (N.R)
§ 2º – O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado
uma única vez, por mais 10 (dez) dias, med iante
requerimento do órgão encarregado de responder ao pedido.
(N.R)

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa modifica a Lei de
Acesso  Informação do Estado do Maranhão, objetivando estabelecer
prazo para que os órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado do Maranhão, o Poder Judiciário e as Instituições Essenciais à
Justiça (Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria
Pública do Estado, entre outros) respondam a pedidos de informações
formulados por órgãos ou agentes no exercício da função fiscalizatória.

É preciso reconhecer que a Lei de Acesso à Informação do
Maranhão (Lei Ordinária Estadual nº 10.217 de 2015) foi um avanço
no que diz respeito à publicidade dos atos administrativos, mas não
existe um prazo para que os órgãos do Estado respondam aos pedidos
de informação. Apenas na Lei de Acesso à Informação em âmbito
federal (Lei Federal nº 12.527 de 2011) encontra-se dispositivo
mencionando que, se não for possível o acesso imediato às informações
solicitadas, o órgão ou entidade demandado terá prazo máximo de
vinte dias para comunicar a data, local e modo onde a consulta poderá
ser realizada, indicar as razões de eventual recusa total ou parcial do
acesso pretendido, ou comunicar que não possui a informação, devendo,
na mesma oportunidade, indicar o órgão que a detém ou remeter de
pronto o requerimento a essa entidade (art. 10, § 1º, I, II e III, § 2º, da
Lei Federal nº 12.527 de 2011).

Em assim sendo, é necessário adaptar a legislação maranhense
ao disposto na normativa federal. O pleno acesso à informação de
caráter público é a regra vigente em nosso ordenamento.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2019 5
Excepcionalmente, contudo, o acesso a determinadas informações pode
sofrer limitações, sempre que a segurança da sociedade ou do Estado
estiverem sob risco. Assim, ressalvando os casos em que a Constituição
autoriza o sigilo, caberá ao poder público dar publicidade aos seus
atos.

Com efeito, o princípio da publicidade esculpido no art. 37 da
Constituição da República, assegura à sociedade o direito de manter-se
correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, de interesse
público, que possam ser imputadas a órgão, agente político, servidor
público ou empregado público.

Explica-se, ainda, que uma leitura apressada da parte final do
art. 1º da proposição em discussão poderia induzir a acreditar que nos
referimos ao Legislativo e ao Tribunal de Contas, pois são, por
excelência, os órgãos de fiscalização dos atos do Poder Executivo, mas
essa interpretação é insuficiente. Refere-se, também, aos cidadãos e
por isso o termo “agente” fiscalizador também consta no caput do
artigo, já que a doutrina constitucional mais atualizada sobre o tema
explica que existem três formas de controle: a) interno; b) externo; c)
direto, que é exercido pelo cidadão e associações representativas da
comunidade, mediante amplo e irrestrito direito de petição e
representação perante órgão de qualquer Poder e entidade da
administração pública direta ou indireta.

Destaque-se que não está criando qualquer obrigação aos órgãos
vinculados à Administração Pública. Essa obrigação já existe no texto
constitucional e também em leis ordinárias. O que se está fazendo é
estipular um prazo razoável para que essa obrigação seja cumprida,
prazo este que segue ao modelo da normativa federal sobre o tema.

Ante o exposto e considerando que compete a todos os entes
políticos a observância e concretização dos princípios que regem a
Administração Pública, nesse caso mais especificamente o princípio
da publicidade, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a
aprovação dessa relevante proposição.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 662 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes centros
e estabelecimentos comerciais e locais de elevada
aglomeração de pessoas disponibilizarem áreas
para atendimento de primeiros socorros aos seus
frequentadores e atendimento de remoção médica,
nos termos que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei estabelece a obrigatoriedade de centros
comerciais e locais de elevada aglomeração de pessoas disponibilizarem
área para atendimento de primeiros socorros aos seus frequentadores
e atendimento de remoção médica.

Art. 2º. Para os fins desta lei, consideram-se grandes centros
comerciais e áreas de elevada aglomeração de pessoas centros comerciais
e shopping centers, supermercados, hipermercados, hiperlojas, lojas
de departamentos, casas de shows e concertos, cinemas, teatros, locais
onde promovam-se competições e atrações esportivas ou quaisquer
outras atividades que ensejem grandes aglomerações de pessoas.

Parágrafo único – Consideram-se centros comerciais ou
shopping centers, bem como lojas de departamentos, os locais de
elevada concentração de pessoas com área bruta igual ou superior a
20.000 m2 (vinte mil metros quadrados) para centros comerciais ou
shopping centers; e 5.000m2 (cinco mil metros quadrados) para lojas
de departamentos.

Art. 3º. A área obrigatória de serviço para atendimento de
primeiros socorros deverá possuir condições de promover atendimento
imediato, de natureza primária e temporária, realizado por profissionais
capacitados e certificados à pessoa acidentada ou acometida de mal

súbito, cuja ocorrência se haja iniciado nas dependências do próprio
centro comercial, shopping center ou outro local de grande aglomeração.

Art. 4º. O atendimento de primeiros socorros deverá ser
prestado gratuitamente, em dependência reservada e disponibilizada
especificamente para este fim.

Parágrafo Único – O horário de atendimento será coincidente
com o de funcionamento ao público do estabelecimento.

Art. 5º. Para atendimento de ocorrências que demandem atenção
médica externa, deverá ser disponibilizado serviço de ambulância, que
poderá ser contratado com empresa regularmente credenciada na forma
da Lei.

Art. 6º. O disposto nesta Lei não se aplica a supermercados,
hipermercados, hiperlojas, lojas de departamento teatros, lojas âncoras,
cinemas, teatros ou congêneres localizados e que funcionem em conjunto
com shopping centers e centros comerciais que já disponhas de área
que atenda aos fins desta Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O atendimento médico de primeiros socorros deve ser prestado
com a maior presteza possível. Tratar pequenas ocorrências, de menor
complexidade, pode prevenir a evolução para casos mais graves e
efetivamente salvar vidas.

Não apenas vidas, mas a adequação da situação do atendimento
de primeiros socorros a frequentadores de áreas de grande aglomeração,
de natureza ambulatorial mínima nos locais próprios dos pequenos
acidentes ou males súbitos que ocorram tem como consequência o
alívio da sobrecarga do sistema geral de saúde, tanto público quanto
privado. Outrossim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-
SAMU, de natureza pública tem sido demandado para atender aos
cidadãos, que têm direito ao atendimento do serviço vinculado ao SUS,
em áreas provadas de acesso e grandes concentrações e circulação de
pessoas.

A aprovação e sanção desta norma trará alívio aos sistemas de
atendimento ambulatorial e baixa média e alta complexidades do Sistema
Único, ao solucionar casos mais simples e prevenir complicações em
casos através do pronto atendimento.

A Carta Magna Brasileira prevê a competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção
e integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV,
da CF/88), bem como proteção e defesa da saúde  (art. 24, XII, da CF/
88) temas centrais do presente projeto.

A Constituição Federal, ainda reza que (Art. 23):

II - é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
[e que tais incumbências (Art. 24)]
§2°- não exclui a competência suplementar dos Estados.

Outrossim, em reação à competência privativa da União para
legislar sobre as relações contratuais provadas de direito civil entre os
frequentadores de espaços privados abertos ao público (art. 22, inciso
I da CF/88), saliento que este PL não tem o condão de dispor sobre
contratos de direito civil, mas busca a proteção da saúde pública através
do pronto atendimento, e prevenção de complicações resultantes de
demoras evitáveis. Outrossim, a adoção e cumprimento desta norma
não gerará qualquer custo maior do que aquele já praticado à
Administração Pública ao contrário prevenirá despesas; além do que
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não mudará a rotina dos servidores que desempenham a função
proposta.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Em relação ao presente PL não há qualquer invasão de
competência privativa do Governador quanto à estrutura, criação ou
atribuição de órgãos da administração pública (inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual) já que a estrutura formal e regulamento da
administração do Sistema Único de Saúde não estão abrangidos e nem
são alterados na presente proposta. As funções de pronto atendimento
e de transporte ambulatorial já são compartilhadas por estruturas
privadas e públicas, não havendo alteração ou redução de nenhuma
atribuição da Administração Pública.

Assim, entendo ser legitima e admissível a propositura desta
matéria, não havendo óbice ou vício de iniciativa na proposta do
presente Projeto de Lei.

Diante de todo o exposto, considerando a importância da
medida ora proposta, conto com o apoio e voto favorável dos nobres
pares para a aprovação deste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 663 / 19

Dispõe sobre a proibição de exposição de crianças
e adolescentes no âmbito escolar, a danças que
aludam a sexualização precoce e a inclusão de
medidas de conscientização, prevenção e combate
à erotização infantil, nas escolas públicas e
privadas do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Ficam proibidos nas escolas públicas e privadas do
Estado Maranhão:

I - A realização de danças em eventos e manifestações culturais
cujas coreografias sejam obscenas, pornográficas, ou exponham as
crianças e adolescentes à erotização precoce.

II - A promoção, ensino e permissão pelas autoridades da rede
de ensino da prática de danças cujos conteúdos ou movimentos sujeitem
a criança e ao adolescente à exposição sexual.

Parágrafo único - Consideram-se pornográficas ou obscenas
coreografias que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso.

Art. 2º - Consideram-se no âmbito escolar as atividades
desenvolvidas pelas escolas, dentro ou fora do seu espaço territorial,
inclusive em eventos fora do Estado, desde que promovidas ou
patrocinadas por elas, em local público ou privado, assim como
divulgadas em mídias ou redes sociais.

Parágrafo único - Entende-se por “erotização infantil” e
“sexualização precoce” a prática de exposição prematura de conteúdo,
estímulos e comportamentos a indivíduos que ainda não têm maturidade
suficiente para compreensão e elaboração de tais ações.

Art. 3º - Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive pais ou
responsáveis, poderá representar à Administração Pública e ao
Ministério Público, quando observar flagrante violação ao disposto
nesta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor apos 60 (sessenta) dias de sua
publicação.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 18 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O tema do presente Projeto é preocupante, e depende da
mobilização do poder público, sociedade, famílias e principalmente
das escolas, que são responsáveis pela educação e em grande parte da
formação de crianças e adolescentes e já é pauta de debates em outras
Assembleias Legislativas, como por exemplo, no Estado de
Pernambuco, Mato Grosso do Sul  e Rio de Janeiro.

As escolas sem dúvida alguma, têm papel fundamental no
combate aos estímulos à erotização infantil, e poderão dar início
evitando qualquer música, inclusive as manifestações culturais, que
tenham coreografias que aludam a prática de relação sexual ou ato
libidinoso e capacitando docentes e equipe pedagógica para a
implementação das ações de discussão, prevenção e orientação,
relacionado ao assunto, inclusive envolvendo as famílias.

A Lei Federal nº 8.069/1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências”, é clara em diversos
pontos quando dispõe sobre a proteção e a atenção que todos nós
devemos dar às nossas crianças e adolescentes, conferindo sólido
embasamento ao Presente Projeto. Vejamos alguns desses dispositivos.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
(...)
c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
(...)
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
(...)
Art. 15º A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
(...)
Art. 17º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças,
dos espaços e objetos pessoais.
Art. 18º É dever de todos velar pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.”

Desta forma, o Projeto visa garantir a eficácia e o respeito aos
direitos da infância e adolescência, conscientizando as famílias e a
sociedade civil acerca da Constituição e das leis vigentes no País.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:
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Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Em relação ao presente PL não há qualquer invasão de
competência privativa do Governador quanto à estrutura, criação ou
atribuição de órgãos da administração pública (inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual) já que a estrutura formal e regulamento da
administração do sistema público de educação não estão abrangidos e
nem são alterados na presente proposta A função de controle de
conteúdos das atividades escolares na concretude do dia a dia das
escolas não fica alterada por esta proposição.

Ainda sobre o tema, a Constituição Estadual, em seu art. 42,
determina:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Por sua vez, a Carta Magna Brasileira, prevê a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação (art. 24, IX, da CF/88); bem como no
mesmo artigo 24, sobre   proteção à infância e à juventude (art. 24, IX,
da CF/88) temas centrais do presente projeto.

Outrossim, em reação à competência privativa da União para
legislar sobre direito penal, (art. 22, inciso I da CF/88), saliento que
este PL não tem o condão de dispor sobre direito penal, tipos penais
ou estabelecer penas de natureza criminal, mas busca a proteção à
infância e à juventude, da sexualização precoce e exposição indevida a
conteúdos de conteúdo ou alusivo a práticas sexuais inadequados aos
estágios de desenvolvimento psicoemocional das crianças e
adolescentes, bem como especificar, nos termos dos §§ 1o ao 4o do
artigo 24 da Constituição Federal tratamento adequado às realidades
regional e locais d Estado do Maranhão, em face à patente fartura de
músicas e coreografias com conteúdo sexualizante e alusivo a práticas
sexuais em nossa cultura popular.

O controle de conteúdos das atividades executadas no âmbito
escolar já é feito normalmente e cotidianamente pelos funcionários e
servidores do sistema educacional; de tal sorte que a exclusão de
conteúdos alusivos às práticas sexuais ou libidinosas não gerará qualquer
custo a maior do que aquele já praticado, além do que não mudará a
rotina dos servidores e funcionários que desempenham a função
proposta.

Assim, entendo ser legitima e admissível a propositura desta
matéria, não havendo óbice ou vício de iniciativa na proposta do
presente Projeto de Lei.

Diante de todo o exposto, considerando a importância da
medida ora proposta, conto com o apoio e voto favorável dos nobres
pares para a aprovação deste.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 18 de dezembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 664 / 19

Torna obrigatória a afixação da relação dos
direitos da criança e do adolescente hospitalizados,
e d os seus pais e acompanhantes, em
estabelecimentos hospitalares no âmbito do Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Os estabelecimentos hospitalares particulares, que
ofereçam atendimento pediátrico, ficam obrigados a afixar, em local
visível e de fácil acesso aos usuários, relação atualizada dos direitos da
criança e do adolescente hospitalizados, de seus pais e acompanhantes,
previstos em normas federais, estaduais e municipais, bem como
endereço e contatos do conselho tutelar da respectiva circunscrição.

Art. 2º. Para os fins desta lei, consideram-se direitos da criança
e do adolescente hospitalizados, de seus pais e acompanhantes aqueles
previstos na Lei Federal 8.069/1990 ou o que lhe venha a substituir, e
em outras normas federais, estaduais, e municipais, inclusive aquilo
que o conselho tutelar da respectiva circunscrição recomendar
publicamente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O direito à informação é muito valorizado no ordenamento
jurídico pátrio. Está previsto não só no art. 5º da Constituição Federal
de 1988 (CF/1988), como também em diversas leis ordinárias, como o
Código de Defesa do Consumidor. No âmbito sanitário, encontra
guarida na Lei Orgânica da Saúde e na Carta dos Direitos e Deveres da
Pessoa Usuária da Saúde. Com o objetivo de estabelecer garantia ao
cumprimento desse direito, apresentamos este Projeto. Nossa intenção
é permitir que as famílias brasileiras se cientifiquem dos direitos das
crianças e dos adolescentes hospitalizados, bem como de seus
acompanhantes. Munidos desses subsídios, os cidadãos poderão
tornar-se ativos fiscais do cumprimento das normas vigentes e, assim,
aumentar a sua eficácia.

Nesse contexto, é importante salientar que o aumento da eficácia
das normas protetivas das crianças e dos adolescentes hospitalizados
resulta em melhoria do bem-estar desses jovens que, de acordo com a
própria Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
devem ser amparados de forma absolutamente prioritária. O ECA já
contempla previsão de afixação de mensagens em benefício de crianças
e adolescentes em situações relacionadas a espetáculos públicos.
Determina, inclusive, penalidade em caso de descumprimento dessa
obrigação. Essa técnica, portanto, já foi prevista desde a publicação do
texto original da Lei. O que pretendemos agora é utilizá-la, também, no
contexto de atendimento hospitalar das crianças e adolescentes, para
promover conhecimento e reduzir o sofrimento dessas pessoas. Os
direitos da criança e do adolescente hospitalizados, bem como de seus
pais, estão previstos não apenas no ECA, como em outras normas,
como a Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente1. Porém, para
realmente serem efetivados, é preciso que estejam estampados em
locais visíveis e acessíveis.

Quanto maior for a publicidade dos direitos, mais próximos
estaremos do real conceito de cidadania. Cientes de que é dever não só
da família, mas também da sociedade e do Poder Público assegurar a
efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, apresentamos este
Projeto de Lei. A nossa luta é em defesa da dignidade no atendimento à
saúde daqueles que representam o futuro desta Nação.

Assim, entendo ser legitima e admissível a propositura desta
matéria, não havendo óbice ou vício de iniciativa na proposta do
presente Projeto de Lei.

Diante de todo o exposto, considerando a importância da
medida ora proposta, conto com o apoio e voto favorável dos nobres
pares para a aprovação deste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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PROJETO DE LEI Nº 665 / 19

DISPÕE SOBRE PRÁTICAS DE HIGIENE A
SEREM OBSERVADAS POR FORNECEDORES
PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.1º - Os supermercados e estabelecimentos similares
localizados no Estado do Maranhão ficam obrigados a procederem à
higienização diária de carrinhos, cestos e embalagens, qualquer outro
artefato ou equipamentos reutilizáveis assemelhados postos à
disposição dos consumidores para realização de suas compras.

§1º - A higienização consistirá na limpeza prévia, com produto
antisséptico de comprovada eficiência, dos objetos reutilizáveis
referidos no caput deste artigo, especialmente nos locais destinados ao
contato manual dos consumidores.

§2º - O procedimento diário de higienização será registrado em
tabela própria de controle interno de cada estabelecimento, que será
disponibilizada aos órgãos de fiscalização e monitoramento sanitário
durante as inspeções.

Art.2º - Os fornecedores de que trata o art.1º desta Lei deverão,
ainda, disponibilizar ao consumidor álcool em gel, em qualquer
modalidade, ou qualquer outro produto higienizador comprovadamente
eficaz para assepsia das mãos.

Parágrafo Único - Os produtos a que se refere o caput deste
artigo deverão ficar disponíveis em local de fácil visualização, no mesmo
espaço físico onde serão disponibilizados os objetos reutilizáveis
mencionados no art. 1º desta Lei, bem como próximos aos acessos aos
banheiros disponibilizados ao público.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art.6º, inciso I,
prevê como direito básico do consumidor: “a proteção da vida, saúde
e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento
de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”.

Nosso País, assim como vários outros, convive com riscos
variados de moléstias transmissíveis por contato necessitando de
frequentes e dispendiosas campanhas patrocinadas pelo Poder Público,
para conter sua prorrogação, sendo que boa parte destas doenças
decorrem de precários padrões de higienização existentes em locais e
ambientes de frequência pública, como supermercados, feiras e demais
estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas.

 A constituição, em seu art. 196, prescreve que é dever do
Estado garantir mediante políticas públicas, sociais e econômicas à
redução de riscos de doenças. Estes dispositivos legais, somados ao
perigo de contágio de doenças transmissíveis por contato provocadas
por falta de higienização inadequada dos objetos e equipamentos
reutilizáveis referidos neste Projeto, são argumentos que se prestam a
justificar a pertinência jurídica e oportunidade social e política da
presente iniciativa.

A Carta Magna Brasileira prevê a competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção
e defesa da saúde  (art. 24, XII, da CF/88) temas centrais do presente
projeto.

A Constituição Federal, ainda reza que (Art. 23):

II - é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

[e que tais incumbências (Art. 24)]
§2°- não exclui a competência suplementar dos Estados.

Outrossim, em reação à competência privativa da União para
legislar sobre as relações contratuais de direito civil entre os
frequentadores de espaços privados abertos ao público e seus
proprietários/administradores (art. 22, inciso I da CF/88), saliento que
este PL não tem o condão de dispor sobre contratos de direito civil,
mas busca a proteção da saúde pública através da imposição de
procedimentos mais exigentes de higienização de objetos de uso comum
do público, que passam de mãos em mãos, carregando em si não apenas
alimentos, mas também, possivelmente e frequentemente, patógenos.
Outrossim, a adoção e cumprimento desta norma não gerará qualquer
custo maior do que aquele já praticado à Administração Pública ao
contrário prevenirá despesas com atendimentos no Sistema Único de
Saúde por seus efeitos profiláticos; além do que não mudará a rotina de
quaisquer servidores da Administração.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Em relação ao presente PL não há qualquer invasão de
competência privativa do Governador quanto à estrutura, criação ou
atribuição de órgãos da administração pública (inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual) já que a estrutura formal e regulamento da
administração pública do Estado do Maranhão não estão afetados
tampouco alterados na presente proposta. As funções de fiscalização,
monitoramento e controle das condições sanitárias dos estabelecimentos
comerciais do Maranhão já são de atribuição e cumprimento pelos
órgãos competentes. não havendo alteração ou redução de qualquer
atribuição ou função da Administração Pública.

Assim, entendo ser legitima e admissível a propositura desta
matéria, não havendo óbice ou vício de iniciativa na proposta do
presente Projeto de Lei. Diante de todo o exposto, considerando a
importância da medida ora proposta, conto com o apoio e voto favorável
dos nobres pares para a aprovação deste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 18 de dezembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 666 / 19

ESTABELECE NORMAS SOBRE CONTROLE DE
RESÍDUOS DE NAVIOS, EMBARCAÇÕES,
OLEODUTOS E INSTALAÇÕES COSTEIRAS,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1º Fica obrigatória, no Estado do Maranhão, a observância
dos procedimentos e critérios instituídos por esta Lei para o controle
de resíduos oriundos de navios, embarcações, oleodutos e instalações
costeiras, com o objetivo de diminuir os riscos de poluição do mar
litorâneo do Estado.

Art. 2º Considera-se resíduo todo refugo, esgoto, lodo, borra,
misturas oleosas, lastro sujo, água de lavagem de tanques e qualquer
substância ou material resultante da operação ou emprego na
embarcação ou instalação costeira que devem ser descartados de uma
embarcação ou removidos de uma instalação costeira.

Art. 3º As embarcações e instalações costeiras deverão contar
com sistemas adequados para receber, selecionar e dispor seus próprios
resíduos, que serão descartados somente em instalações terrestres.
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Art. 4º Os navios e embarcações comerciais que atracarem em

área portuária do litoral maranhense devem realizar a remoção adequada
de seus resíduos sólidos, de modo a prevenir a recorrência do descarte
de resíduos internacionais nas imediações, atendendo ao serviço
essencial e contínuo de saúde pública e preservação do meio ambiente.

§ 1º O responsável legal pelo navio ou embarcação comercial
deve efetivar todas as medidas para obediência da presente Lei, sob
pena das sanções legais previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
e na Lei nº 9.264, de 15 de julho de 2009, ou quaisquer normas que lhes
venham a substituir.

§ 2º Os casos em que não haja resíduos sólidos a serem
removidos devem ser justificados e registrados pelo responsável pelo
navio ou embarcação comercial, perante a gestão ambiental da autoridade
portuária, para fins de eventual responsabilização do gerador de descarte
indevido.

§ 3º A destinação final dos resíduos sólidos deve ser realizada
conforme estabelecido pela Lei nº 9.264, de 15 de julho de 2009, e pela
Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ou quaisquer normas
que lhes venham a substituir.

Art. 5º Esta Lei é aplicável a todas as instalações industriais,
de lazer ou particulares com potencial de poluir o mar litorâneo do
Estado.

Art. 6º Em caso de derramamento, vazamento ou deposição
acidental de óleo, em trato d’água ou solo, as despesas de limpeza e
restauração da área e bens atingidos, assim como a destinação final dos
resíduos gerados, serão de responsabilidade do porto, terminal,
embarcação ou instalação em que ocorreu o incidente.

Parágrafo único - É proibido o emprego de produtos químicos
no controle de eventuais derramamentos de óleo.

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua publicação.
Sala das Sessões, 18 de dezembro 2019. - DR. YGLÉSIO -

DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa estabelecer normas sobre controle

de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito
do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

A proposição se coaduna com a Constituição Federal, que, em
seu art. 23, inciso VI, prevê como competência comum da União,
Estados e Municípios “proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas”.

O Projeto de Lei ainda encontra guarida no que apregoa o art.
225 da Carta Magna, no sentido que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. Bem como a Constituição Estadual, no art. 12, inciso
I, alínea “f”, inciso II, alínea “f”; reproduz competência administrativas
comuns e legislativas concorrentes à União, Estados e Municípios
sobre o cuidado com o meio ambiente.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Em relação ao presente PL não há qualquer invasão de
competência privativa do Governador quanto à estrutura, criação ou
atribuição de órgãos da administração pública (inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual) já que a estrutura formal, competências e
regulamentos da administração do sistema público de fiscalização e
monitoramento ambientais em seus diversos órgãos, desde o Ministério

Público, até os órgãos fiscalizadores administrativos, não estão
abrangidos e nem são alterados na presente proposta

Ainda sobre o tema, a Constituição Estadual, em seu art. 42,
determina:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, encontram-se em
vigor leis semelhantes (Lei nº 18.626, de 20 de novembro de 2015, e
Lei nº 11.078, de 11 de janeiro de 1999, respectivamente). A lei
catarinense, inclusive, foi questionada, em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que assim
se posicionou em acórdão publicado há menos de um ano:

10450786 - ADI. Repartição de competências. Lei estadual
11.078/1999, de Santa Catarina, que estabelece normas sobre
controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações
costeiras. Alegação de ofensa aos artigos 22, I, da Constituição
Federal. Não ocorrência. Legislação estadual que trata de
direito ambiental marítimo, e não de direito marítimo
ambiental. Competência legislativa concorrente para legislar
sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição
(art. 22, I, cf), e sobre responsabilidade por dano ao meio
ambiente (art. 24, VIII, cf). Superveniência de Lei geral sobre
o tema. Suspensão da eficácia do diploma legislativo estadual
no que contrariar a legislação geral. Ação julgada improcedente.
(STF; ADI 2.030; Tribunal Pleno; Rel. Min. Gilmar Mendes;
DJE 19/11/2018)

Isto é assim pela determinação da Carta Magna Brasileira, que
prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição (art. 24, VI  da CF/88); bem como no
mesmo artigo 24, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (art. 24, VIII, da CF/88) temas centrais do
presente projeto.

No mérito, a presente iniciativa visa contribuir com o
enfrentamento de um problema de escala global, que é a poluição
marinha causada por resíduos sólidos, que têm grande capacidade de
dispersão no mar, por ondas, correntes e ventos.

Por outro lado, a instituição das obrigações previstas pelo
Projeto de Lei ora apresentado tem a potencialidade não só de contribuir
para a redução da poluição marinha, mas também para a geração de
trabalho, emprego e renda no Estado.

Por essas razões, conclama-se o apoio dos nobres edis à
aprovação do presente Projeto de Lei por esta Casa.

Sala das Sessões, 18 de dezembro 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 667 / 19

Veda a cobrança de valor adicional pelo uso de
equipamentos suplementares em leitos de hospitais,
clínicas, maternidades e demais unidades
congêneres.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º  É vedado aos hospitais, clínicas, maternidades e demais
unidades congêneres cobrar valor adicional pelo uso de equipamentos
suplementares em seus leitos.
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§ 1° Enquadram-se nas definições de equipamentos

suplementares, os seguintes itens:
a) ar-condicionado;
b) televisão;
c) internet.
§ 2° A proibição prevista no caput também se aplica as

operadoras de Plano de Assistência à Saúde.
Art. 2° O descumprimento desta Lei implicará nas sanções

previstas na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da demais sanções cabíveis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 19 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por escopo proibir os hospitais,
clínicas, maternidades e demais unidades congéneres, bem como as
operadoras de Plano de Assistência à Saúde, de cobrarem um valor
adicional pelo uso de equipamentos suplementares em seus leitos pelo
uso de ar condicionado, televisão e internet.

Sabe-se que é prática comum por parte dos hospitais, clínicas,
maternidades, demais unidades congêneres e operadoras de Plano de
Assistência à Saúde, cobrarem dos pacientes valores adicionais pelo
uso de internet, tv e ar-condicionado quando estes estão utilizados
seus respectivos leitos.

Essa cobrança adicional além de abusiva, afronta a dignidade
da pessoa humana, já que geralmente ocorre em situações de fragilidade
dos pacientes.

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil (inciso III; art. 1°; CF/88). A
disponibilização e utilização de ar-condicionado, internet e televisão
em leitos visa resguardar um mínimo de dignidade aos enfermos e a
seus acompanhantes, ou seja, não se trata de luxo ou privilégio.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Ainda sobre o tema, a Constituição Estadual, em seu art. 42,
determina:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

Isto é assim pela determinação da Carta Magna Brasileira, que
prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (art. 24, VIII, da CF/88) temas centrais do
presente projeto.

Por outro lado, a instituição das obrigações previstas pelo
Projeto de Lei ora apresentado tem a potencialidade não só de contribuir
para o bem estar dos consumidores de planos de saúde bem com o
próprio acesso à saúde no Estado.

Por essas razões, conclama-se o apoio dos nobres edis à
aprovação do presente Projeto de Lei por esta Casa.

Sala das Sessões, 18 de dezembro 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 668 / 19

Dispõe sobre a proibição da exigência de caução
ou de qualquer garantia similar para internação
de animais em hospitais, clínicas veterinárias e
congêneres, quando há urgência de tratamento.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a exigência de caução ou de qualquer
garantia similar para internação de animais em hospitais, clínicas
veterinárias e congêneres, em casos em que há necessidade de tratamento
com urgência.

Art. 2º Sendo descumprido o art. 1°, o estabelecimento
comercial infrator ficará sujeito a:

I - devolução do valor depositado em dobro ao depositante;
II - pagamento de multa de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos,

a ser arbitrada após o devido processo administrativo, com destinação
a abrigos de proteção animal.

Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua
fiel execução.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 19 de dezembro

de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por objetivo proibir, em casos em que
há necessidade de tratamento com urgência, a exigência de caução de ou
qualquer garantia similar para internação de animais em hospitais, clínicas
veterinárias e congêneres.

Nestes casos, a vida do animal está em questão, sendo
imprescindível que o tratamento seja realizado de imediato. A saúde
dos animais é quesito de extrema importância quando o tema é bem-
estar animal.

Neste cenário, vale ressaltar ainda que a Constituição Federal,
na forma do seu art. 225, § 1º, VII, incumbiu o Poder Público a proteger
a fauna, em franca adesão à ideia de proteção aos animais.

Quanto à competência legislativa para propor a presente
matéria, é salutar transcrever o que dispõe a Constituição Estadual do
Maranhão, em seu art. 43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Em relação ao presente PL não há qualquer invasão de
competência privativa do Governador quanto à estrutura, criação ou
atribuição de órgãos da administração pública (inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual) já que a estrutura formal, competências e
regulamentos da administração do sistema público de fiscalização e
monitoramento ambientais em seus diversos órgãos, desde o Ministério
Público, até os órgãos fiscalizadores administrativos, não estão
abrangidos e nem são alterados na presente proposta

Ainda sobre o tema, a Constituição Estadual, em seu art. 42,
determina:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
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ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

Isto é assim pela determinação da Carta Magna Brasileira, que
prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna (inclusive fauna
doméstica), conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI
da CF/88); bem como no mesmo artigo 24, responsabilidade por dano
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 24, VIII, da CF/88)
temas centrais do presente projeto.

Por outro lado, a instituição das obrigações previstas pelo
Projeto de Lei ora apresentado tem a potencialidade não só de contribuir
para o bem estar dos animais domésticos mas também para a saúde das
famílias em geral.

Por essas razões, conclama-se o apoio dos nobres edis à
aprovação do presente Projeto de Lei por esta Casa.

Sala das Sessões, 18 de dezembro 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 174 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Maria
Firmina dos Reis a empresária Karollyn Furtado
Barros.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Maria Firmina dos Reis” a empresária Karollyn Furtado Barros.

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

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

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que ora submeto à
apreciação desta Casa dispõe sobre a concessão da Medalha de Mérito
Legislativo “Maria Firmina dos Reis”, nos termos do art. 138, V, “i”, c/
c art. 139, “k” do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, à empresária Karollyn Furtado Barros, Karol,
como é mais conhecida, que nasceu em São Luís – MA, é filha da dona
Delma e de seu Adão, onde passou sua infância e juventude no bairro
do Anil, atualmente casada com Carlos Gustavo Souto com quem tem
um filho de 1 ano e 9 meses, o Henry, reside no bairro da Cohama,
porém sempre fala com carinho em suas redes sociais do Anil.

Karol é formada em Administração de Empresas pela Faculdade
CEST e foi nos corredores da Instituição que teve seu primeiro contato
com o empreendedorismo vendendo empadas para pagar as
mensalidades da Faculdade de Administração, com a responsabilidade
de conciliar trabalho e estudo. Trabalhou em uma empresa do Porto do
Itaqui, onde lá também vendia suas empadas e em novembro de 2016
pediu demissão do emprego e resolveu iniciar seu próprio negócio,
com capital inicial de 234,50 e usando a cozinha da casa de sua sogra
ela para fazer suas produções. Sempre muito antenada nas redes sociais,
acabou sendo indicada em um grupo do Facebook as encomendas
aumentaram e a partir daí não parou mais.  Em 2017 vendo a necessidade
ampliou o negócio, alugou um espaço na mesma rua de sua casa para
melhor atender seus clientes, alguns meses depois o local já não
suportava mais a quantidade de clientes, tendo a necessidade de mudar
para um local novo, exatamente 1 ano depois, onde atualmente funciona
a Karolicias Sede. Em 2019 recebeu o convite para a instalação das
lojas nas dependências do grupo Potiguar. A Karolicias conta hoje
com 4 lojas em funcionamento e um delivery. Alguns projetos ainda
estão execução como a criação do Centro de Distribuição e a abertura
de mais algumas lojas em determinados pontos da cidade. Karol também

possui alguns projetos paralelos como o projeto “Ainda Vão Dizer
Que Foi Sorte” no intuito de apoiar e incentivar empreendedores.

Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
desta simbólica matéria em homenagem a empresária Karollyn Furtado
Barros, que tem prestado relevantes serviços de promoção da igualdade
de gênero e na luta pelo empoderamento das mulheres maranhenses.

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

INDICAÇÃO Nº 1906 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Presidente Dutra  - MA, Ronaldo
Melo, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez,
versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis
pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
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confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.
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Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a

manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1907 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Barreirinhas - MA, Carlos Dutra,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo

152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
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de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em

para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
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socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1908 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Balsas - MA, Moises Coelho, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.
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Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender

aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica

uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.
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INDICAÇÃO Nº 1909 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bacabal - MA, Manoel da
Concórdia, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;

VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos
profissionalizantes;

VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,
o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.
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Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12

(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros

especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1910 / 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 Excelentíssima Senhora Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Vargem Grande - MA,
Neide Viana, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.
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§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de

Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608
§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR

14023..
§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro

atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis

vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1911 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Itapecuru-Mirim - MA, Dr. Carlos
Júnior, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
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I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.
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Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,

o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro

Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1912 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação

seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Caxias - MA, Antônio José
Bittencourt de Alburqueque, o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de
contratação de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela
especificados, e dá outras providências, objetivando contribuir para
o aumento da segurança dos frequentadores de locais de grande
movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
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concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação



QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro

Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1913 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Lago da Pedra - MA, Ananias
Bezerra, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis pelos estabelecimentos nela especificados, e dá outras
providências, objetivando contribuir para o aumento da segurança
dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos

ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:
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I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo

nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.
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Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as

preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1914 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Codó - MA, Expedito Carneiro, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis pelos
estabelecimentos nela especificados, e dá outras providências,
objetivando contribuir para o aumento da segurança dos frequentadores
de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;
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IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e

propor medidas corretivas;
V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização

para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.

Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a
manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

INDICAÇÃO Nº 1915 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Aldeias Altas- MA, Jéova Lucas, 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
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circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1916 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Altamira do Maranhão - MA,
Aliçon Monteiro de Farias , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a obrigatoriedade de contratação
de bombeiros civis pelos estabelecimentos nela especificados, e
dá outras providências, objetivando contribuir para o aumento da
segurança dos frequentadores de locais de grande movimento e público.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE sobre o serviço de bombeiros civis e fixa
as exigências de segurança para estabelecimentos
ou eventos de grande concentração pública e dá
providências.

Art. 1º - Fica obrigatória a existência do serviço de bombeiros
civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração
pública no âmbito do município de Imperatriz, profissão regulamentada
nos termos da Lei Federal No. 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

§ 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração
pública serão definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1º -  Para os efeitos desta Lei, Bombeiro Civil é o profissional
habilitado nos termos da Lei Federal No. 11901/2009 e que exerce em
caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate
a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou órgãos de qualquer esfera do Poder Público.

§ 2º -  As funções do Bombeiro civil são assim determinadas:
I – Bombeiro Civil Nível Básico: Combatente direto ou não do

fogo;
II – Bombeiro Civil Nível Líder: formado como técnico em

prevenção e combate a incêndio, em nível médio, comandante de
guarnição e seu horário de serviço;

III – Bombeiro Civil Mestre: formado em Engenharia, com
especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo
Departamento de Prevenção e Combate a incêndio.

Art. 2º - Ficam obrigados a contratar bombeiros civis, destinados
a atuar na prevenção e combate a incêndio, exercer atendimentos pré-
hospitalares, controle de pânico, evacuação de área, resgates e espaços
confinados e em altura, bem como elaborar planos de atendimento a
emergências, além de exercerem outras atividade congêneres, os seguintes
estabelecimentos:

I – Shopping centers;
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II – hospitais e casas de saúde;
III – casas destinadas à realização de shows e espetáculos;
IV – hipermercados, supermercados, mercados e feiras;
V – grandes lojas de departamentos;
VI – campi universitários, escolas, creches, e cursos

profissionalizantes;
VII – qualquer estabelecimento de reunião pública educacional,

o de eventos, em área pública ou privada, que receba grande
concentração de pessoas, e número acima de 500 (quinhentas) ou com
circulação média de 1000 (mil) pessoas por dia;

VIII – conjuntos de estabelecimentos ou lojas onde se exerçam
atividades comerciais localizados ao longo de ruas e avenidas com
grande circulação diária de pessoas; e

IX – feiras expositivas ou qualquer outro estabelecimento que
receba grande concentração pessoas, seja população fixa ou móvel.

§ 1º -  Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – Shopping center: empreendimento empresarial, com reunião

de lojas comerciais, restaurantes, cinemas em um só conjunto
arquitetônico;

II – casas de shows e espetáculos: empreendimentos destinados
à realização de shows artísticos e/ou apresentação de peças teatrais e
de reuniões públicas, com capacidade de público superior a 500
(quinhentas) pessoas;

III – hipermercados: supermercados de grande porte que, além
de produtos tradicionais, venda outros eletrodomésticos, roupas e
acessórios;

IV – campi universitários: conjunto de faculdades e/ou escolas
para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com
área superior a 3000 m2 (três mil metros quadrados).

§2º - Em caso de hipermercados ou similares e cinemas que
sejam associados a shopping centers, a unidade de combate poderá ser
única para atendimento aos referido estabelecimentos.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados nos artigos
anteriores, o número de bombeiros profissionais civis será proporcional
ao quantitativo de pessoas existentes no evento ou na entidade, na
seguinte forma:

I – 500 até 100 pessoas: dois bombeiros civis;
II – 1001 até 1500 pessoas: três bombeiros civis;
III – 1501 até 2000 pessoas: quatro bombeiros civis;
IV – sucessivamente, aumentando-se um bombeiro civil a cada

adicional de 500 pessoas.
Art. 4º - Todo estabelecimento mencionado nesta Lei fica

obrigado a possuir um Plano de Atendimento e Emergências-PAE,
compatível aos riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais,
de conhecimento obrigatório aos bombeiros civis na planta.

Art. 5º - O Plano de Atendimento a Emergências deve atender
aos requisitos das normas vigentes no estado e município, o (responsável
pela elaboração do plano de emergência será um profissional habilitado
e com registro no conselho de classe) assinarão o plano.

Art. 6º - Os bombeiros civis profissionais terão as seguintes
incumbências:

I – Identificar e avaliar riscos nos locais de aglomeração pública;
II – inspecionar periodicamente os equipamentos de combate

a incêndio, aplicando testes de manutenção básica em mangueiras e
acessórios de alarmes, motores, bombas e instrumentos similares;

III – inspecionar periodicamente rotas de fuga, a manutenção
de sua liberação e sinalização;

IV – emitir relatórios sobre as irregularidades encontradas e
propor medidas corretivas;

V – avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco;
VI – participar da integração da entidade a que serve com os

bombeiros públicos, através de visitas periódicas e intercâmbio de
informações;

VII – cumprir o plano e emergência da entidade a que serve,
elaborado por profissional habilitado;

Parágrafo único – É vedado ao Bombeiro Civil o exercício de
atividades estranhas ao previsto nesta Lei, não lhe sendo facultado o
exercício de atividades de vigilância ou segurança patrimonial, serviços
de portaria, de manutenção ou de qualquer outra que não se insira em
sua atividade fim.

Art. 7º - A jornada de trabalho do Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de repouso, perfazendo
um total de 36 (trinta e seis) horas emanais de função, sendo-lhe
assegurado:

I – Uniforme especial, a cargo do empregador; conforme o Art
6º da lei federal 11.901 uniforme especial ao bombeiro civil a expensas
do empregador ‘’despesas, custos’’)

II – seguro de vida em grupo, estabelecido pelo empregador;
III – adicional de periculosidade, no valor de 30% (trinta por

cento) sobre o salário mensal, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa; e

IV – reciclagem periódica, conforme ABNT/ NBR 14806
Parágrafo único – É de competência da entidade representante

da classe de grau maior no estado do Maranhão criar critérios para não
haver semelhança entre Bombeiro Civil e Bombeiro Militar.

§1º - é de competência dos representantes legais de classe o
estabelecimento de critérios para emissão de credencial de identificação,
a qual não será reconhecida como carteira funcional, mas validade em
para fins de identificação do profissional e de sua qualificação; devendo
nela constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§2º - é de competência dos representante, da classe a
homologação dos Uniformes e Vestimentas em Geral e, a Aprovação
de Identificação Visual e Sonora dos Veículos de emergências em Uso
nos serviços de Bombeiros Civis.

§3º -  O Certificado de Conclusão de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil deverá ser de acordo com a ABNT / NBR 14608

§4º -   Registro das atividades de bombeiro civil conforme NBR
14023..

§5º - Todo profissional mencionado nessa lei deverá ter registro
atualizado na entidade de classe. ( a entidade representante da classe
deverá solicitar o certificado atualizado do bombeiro civil devendo
nele constar, também, o nome da entidade educadora e a qualificação
do instrutor.

§6º - Fica proibida, no âmbito do município, a venda de fardas,
coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios
dos bombeiros civis, sem a apresentação da carteira de identificação de
bombeiro civil ou declaração ( de acordo com a entidade de classe).

§7º - No ato a compra de fardas, coletes e qualquer tipo de
vestuário, bem como distintivos e acessórios dos bombeiros civis,
Pessoa física apresentará a carteira de identificação e pessoa jurídica
uma declaração emitida pela entidade de grau maior que representar o
bombeiro civil no estado.

Art. 8º - O Município poderá constituir Secretária de Controle
do Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização e aplicação das sanções
previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura
municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual,
o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou
firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou
instituição da iniciativa privada ou sociedade civil organizada para
prestação destes serviços em seu território.

Art. 10º – A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório
para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização
para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a
observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção
e resposta a emergências.

Parágrafo único. Cabe a entidade representativa de classe,
auxiliar nas fiscalizações e denunciar aos órgãos competentes quaisquer
descumprimentos a esta Lei.
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Art. 11º - As empresas especificadas nesta Lei são obrigadas a

manter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos básicos de
acordo com o grau de risco de seu sítio, necessários ao serviço de
prevenção e combate a incêndio e emergência médica pré-hospitalar.

Art. 12º -  O s estabelecimentos a que se refere o art. 2º. desta
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para contratação, nos quadros
especializados, de profissionais com formação na área de bombeiros
civis, de ambos os sexos, sendo no mínimo uma profissional do sexo
feminino  por turno.

Art. 13º – Para fins desta Lei, nos atendimentos conjuntos
com o Corpo de Bombeiros Militar, fica a encargo deste a coordenação
e a direção das ações, conforme a Lei Federal No. 11.901/2009.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Reconhecido pela Lei Federal No. 11.091/2009, o Bombeiro
Civil é um componente fundamental na segurança contra incêndio,
bem como para a consecução da proteção à vida, ao meio ambiente e do
patrimônio em geral.

O presente anteprojeto de lei que ora vos apresento tem como
objetivo a manutenção da equipe de combate a incêndio e primeiros
socorros, composta por bombeiros civis nos centros de compras
(shopping centers), hospitais e casas de saúde, campi universitários,
demais estabelecimentos de ensino e quaisquer outros estabelecimentos
que recebam concentração de pessoas em número acima de 500
(quinhentas), para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e
socorro às pessoas que ali transitem e permaneçam, ou possíveis
vítimas, poupando dessa forma vidas humanas e evitando prejuízos
materiais.

As equipes do corpo de bombeiros deverão ter profissionais
capacitados, que possam atuar na prevenção e combate a princípios de
incêndios e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Todas as medidas para a proteção contra incêndio, desde as
preventivas às combativas, são importantes e devem ser implementadas
para que se previna a ocorrência do sinistro e, caso este ocorra, os
danos a vidas humanas e patrimônio sejam amenizados pelas ações
que foram tomadas preventivamente e em primeiro momento, com
maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade.

Assim, o presente anteprojeto de lei intenciona preservar vidas,
zelar pela integridade física das pessoas, protegendo também patrimônio
daqueles que tiverem estabelecimentos aqui designados.

Diante da relevância da proposta ora apresentada, solícitos
aos nobres pares que atuem favoravelmente à presente propositura.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,

Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Ricardo Rios e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-
se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Resolução Legislativa n° 166/19, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Terezinha Rêgo” ao senhor Francisco Rodrigues da Silva;
Requerimento nº 737/19, do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
que seja convocada uma Sessão Extraordinária para votação em regime
de urgência dos Projetos de Lei nºs: 472/2019, 536/2019 e 600/2019,
todos de sua autoria; Indicação nº 1679/19, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, que proceda a aquisição de um
veículo, modelo ambulância de suporte básico, destinado ao transporte
pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, contendo
equipamentos mínimos para a manutenção da vida, para atender
enfermos do Município de Lagoa Grande; Indicação nº 1680/19, ao
Governador do Estado, bem como ao Secretário de Saúde do Estado,
solicitando a destinação de 01 (uma) Ambulância tipo USA (Unidade
de Suporte Avançado), para o Município de Cantanhede; Indicação n°
1681/19, do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado da
Saúde, solicitando o envio de ambulância para o Município de Pedreiras;
Indicação nº 1682/19, do Deputado Vinicius Louro, ao Secretário de
Estado de Saúde, solicitando uma ambulância para o Município de
Trizidela do Vale; Indicação nº 1683/19, da Deputada Andreia Martins
Rezende, ao Governador do Estado, solicitando a implantação de um
Restaurante Popular, para o Município de Raposa; Indicação nº 1684/
19, do Deputado Rildo Amaral ao Governador do Estado do Maranhão,
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando o aumento do vale alimentação dos policiais e bombeiros
militares para o valor de R$ 664,00, equiparando o benefício dos
mesmos aos policiais civis e agentes penitenciários; Indicação nº 1685/
19, de autoria da Deputada Daniella Tema ao Governador do Estado
do Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado da Saúde,
proceder a aquisição de um veículo, modelo ambulância de suporte
básico, destinado ao transporte pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, contendo equipamentos mínimos para a
manutenção da vida, para atender enfermos do município de Mirador;
Indicação nº 1686/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado, com Cópia ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, solicitando serviços de Pavimentação Asfáltica  e
Sarjetamento na ordem de 2 (dois) quilômetros de Via  Pública nos
bairros da Vila Kiola e Vila Operária no município de São José de
Ribamar; Indicação nº 1687/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, ao Secretário de Estado da
Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro, solicitando que aprecie a
possibilidade de redução da alíquota do imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços (ICMS) incidente nos combustíveis. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao (as) Deputado
(as): Doutora Cleide Coutinho, Daniella Tema, Fábio Macedo, Duarte
Júnior, Doutora Thaíza Hortegal e Professor Marco Aurélio. A
Deputada Doutora Cleide Coutinho dirigiu-se às alunas do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) e da escola
pública estadual Dr. Fernando Castro, do município de Buriticupu,
participantes do  projeto “Escola de Liderança para Meninas”,
desenvolvido em parceria com a ONG Plan International. A Deputada
incentivou para que assumam o papel de protagonistas das suas vidas
e rejeitem a postura de “coitadinhas”, pois o trabalho e o estudo é o
que garante a vitória da mulher. A Deputada Daniella Tema também
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cumprimentou as meninas da Escola de Liderança e enalteceu o trabalho
da diretora de ensino Maristela Rodrigues e das professoras Daniele
Pessoa e Karen Bertoldo. O Deputado Fábio Macedo anunciou a
realização do evento ‘Cuidando de Vidas’, projeto social de sua
iniciativa, que será realizado no próximo sábado, 7 de dezembro, na
área Itaqui-Bacanga. Por meio do projeto, o Deputado Fábio Macedo
leva atendimento em saúde mental, ações sociais e promove atividades
educativas como forma de prevenção, combate e tratamento da
depressão às comunidades mais carentes em São Luís e interior do
estado.  O Deputado Duarte Júnior ocupou a tribuna para comemorar
o pacote de ações em prol da justiça social e do desenvolvimento
econômico do Estado, especialmente a isenção de impostos aos taxistas
com veículos de até sete lugares, destacando que esta é uma importante
conquista para a categoria. A Deputada Doutora Thaíza Hortegal
destacou o início das obras de recuperação da Barragem do Pericumã,
em Pinheiro, ressaltando que a reforma é considerada um marco histórico
para a região, que passou 32 anos sem receber obras significativas. Por
fim, o Deputado Professor Marco Aurélio relatou a extensa agenda do
Governo do Estado na cidade de Imperatriz, marcada por inaugurações
e celebrações de parcerias firmadas com a cidade, destacando a
revitalização do Calçadão de Imperatriz. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente informou que as inscrições dos
Deputados Wellington do Curso e Antônio Pereira foram transferidos
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), a discussão e votação, em único turno,  da Medida Provisória
nº 301/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem
nº 093/019, que altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que
institui sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação
de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS e concedeu a palavra ao Deputado Wellington
do Curso para discuti-la, que defendeu a rejeição da MP, contudo a
mesma foi aprovada e encaminhada a sanção governamental. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC e
da Comissão de Saúde, foi aprovado com Emenda, o Projeto de Lei n°
272/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, dispondo sobre
a realização do teste de triagem neonatal teste do pezinho, na modalidade
ampliada em recém-nascidos, nos hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à saúde da rede pública e privada, no
Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS. Em único turno, o Plenário votou pela derrubada do Parecer nº
506/19, da CCJC contra o Projeto de Lei nº 393/19, do Deputado Ciro
Neto, que institui o selo da produção da agricultura familiar no estado
do Maranhão. O Projeto de Lei em epígrafe voltou a tramitar na
Comissão de mérito. Também em único turno, com parecer favorável
CCJC, foram aprovadas as Moções de autoria do Deputado Wellington
do Curso nºs: 003/19, manifestando admiração pela iniciativa dos
estudantes de Direito Brenda de Abreu Sá e Victor Hugo Sousa Moraes,
que desenvolveram um aplicativo para classificar locais como risco de
assédio às mulheres; 008/19, manifestando admiração ao trabalho
desenvolvido pelos Advogados Daniel Blume de Almeida e Thiago
Brhnnee pelo lançamento do Livro Aspecto Polêmico do Direito
Constitucional Luso Brasileiro; 012/2019, manifestando admiração ao
Doutor Allan Kardec, pela sua vitória na eleição para o Cargo de Vice
Reitor da UFMA; 013/17, manifestando admiração ao Doutor Natalino
Salgado, pela sua eleição ao Cargo de Reitor da UFMA; 019/19,
manifestando admiração ao Senhor Max Muller de Almeida Cruz, por
seu empenho e dedicação em ajudar o pequeno Nícolas Pereira Silva,
em adquirir uma moradia digna; 024/19, manifestando admiração aos
Policiais Militares, os soldados Alves Oliveira, Lima, e Célio, do
Esquadrão Águia do 37º BPM de Grajaú, por prestar apoio moral e
incentivo ao garoto Adão que foi humilhado pelas ruas daquela cidade;
025/19, manifestando admiração a equipe de futebol do Sociedade
Imperatriz de Desporto, pelo empenho e dedicação do time durante o
Campeonato Brasileiro de Futebol da Série “C”; 026/19, manifestando

admiração pela equipe de futebol do Sampaio Correa, pelo empenho e
dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da
Série “C” que o classificou para a Segunda Divisão; 027/19,
manifestando admiração pelo trabalho realizado pela Promotora de
Justiça Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o Projeto “Rede do Bem,
estamos aqui para ajudar”; 029/19, manifestando admiração ao Juiz
Alexandre Lopes Abreu, pelo seu empenho e dedicação à frente do
FONAMEC; 031/19, manifestando admiração ao escritor Ebnilson
Costa Carvalho, pelo empenho do lançamento do seu primeiro Livro
“O Segredo da Menina do Casaco Vermelho”; 032/19, manifestando
admiração pela equipe de futebol do Sampaio Corrêa Futebol Clube,
na pessoa do seu Presidente Sérgio Frota, a comissão técnica, aos
jogadores e seus torcedores pelo empenho e dedicação durante o
campeonato brasileiro de futebol da série “c”; 035/19, manifestando
admiração pelo Jurista e Escritor Daniel Blume, pela eleição como
Presidente da Academia Ludovicense de Letras e pelo lançamento do
Livro “Resposta ao Terno”; 036/19, manifestando admiração ao Doutor
Thiago Diaz, Presidente da OAB/MA, pela posse da 1ª Diretoria do
Conselhão Maranhão e 047/19, manifestando admiração ao Doutor
Luís Felipe Salomão, pela sua posse como Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 731/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe para que seja enviada mensagem de congratulações e louvor
ao Senhor Carlos Tadeu, pela eleição a Presidente da Academia
Maranhense de Letras (AML) e 736/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa, subscrito pelo Deputado César Pires, enviando
mensagem ao Promotor de Justiça Titular da 12ª Promotoria de Justiça
de substituição plena de São Luís, Senhor Gilberto Câmara França,
parabenizando-o pela sua eleição a Presidente da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 732/19, de autoria do
Deputado Zé Gentil, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro do
corrente ano, conforme atestado médico; 733/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 537/19, de sua autoria; 734/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 26 a 28 de novembro do
corrente ano, em função de estar participando do Projeto Defensoria
Pública na Comunidade, nos Municípios de Santa Inês e Bela Vista do
Maranhão. Por fim, foi indeferido o Requerimento nº 735/19, do
Deputado Wellington do Curso ao Secretário de Estado da Cultura,
Senhor Anderson Lindoso, solicitando informações sobre o processo
licitatório que resultou na contratação de empresa para decoração para
ornamentação de logradouros do Estado do Maranhão durante as
festividades juninas que ocorreram em 2019. O autor recorreu da decisão
da Mesa e este requerimento foi incluído na Ordem do Dia da Sessão
ordinária do dia 09 de dezembro. Na forma regimental, foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária, o Requerimento nº 737/19,
do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande
Expediente,  o Deputado Wellington do Curso  relatou sua participação
na reunião realizada no Sindicato dos Radialistas do estado do
Maranhão, onde estavam presentes os radialistas Douglas Cunha,
Manoel de Jesus, Wellington Silva, Jota Kelly, Jonas Mendes e  Silva
Rocha, declarando seu respeito a todos os radialistas,  jornalistas,
blogueiros e a todos os comunicadores do estado do Maranhão,
informando que apresentou indicações a várias prefeituras do Estado
do Maranhão, sugerindo a realização de concursos públicos, que
contemplem  vagas para jornalistas, radialistas e assessores de
comunicação. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado César
Pires, falando pela Liderança do PV, ocupou a tribuna para fazer um
alerta sobre os mais de 700 funcionários estaduais, engenheiros,
veterinários e administradores que eram de órgãos extintos, como a
COHAB e a SAGRIMA e hoje pertencem à empresa Maranhão
Parcerias (MAPA) que estão ameaçados de demissão pelo Governador
Flávio Dino. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
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destinado. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Por falta
de quórum, o Presidente declarou encerrada a sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 04 de dezembro de 2019. Deputado Roberto
Costa - Presidente em exercício. Deputada Andréia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda
Secretária.

Ata da Centésima Quinquagésima Sexta Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia nove de dezembro 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, Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, 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): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha,
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert
Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa e Ricardo
Rios. 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 seguinte Expediente: Projeto
de Lei n° 605/19, do Deputado Ciro Neto, que institui a Campanha
Estadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos
vencidos e/ou fora de uso; Projeto de Lei nº 606/19, do Deputado
Doutor Yglésio, que dispõe sobre o direito de mulheres vítimas de
violência doméstica serem atendidas preferencialmente nos órgãos
estaduais de assistência judiciária gratuita; Projeto de Lei Complementar
nº 017/19, de mesma autoria, que altera a Lei Complementar nº 40 de
1998, criando vedação na utilização das dotações orçamentárias do
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA; Projeto de
Resolução Legislativa n° 167/19, do Deputado Professor Marco
Aurélio, que concede a Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Senhor Márcio Jerry; Requerimento nº 738/19, do Deputado
Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia o Projeto de
Lei n° 388/19 de sua autoria; Indicação nº 1688/19, do Deputado
Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antônio Araújo, solicitando: a recuperação da pavimentação asfáltica
da Avenida Principal da Vila Funil, nas proximidades da CFAP, Zona
Rural, que se deteriorou com as fortes chuvas ocorridas este ano;
Indicação nº 1689/19, do mesmo autor, ao Governador do Maranhão,
Senhor Flávio Dino; ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, bem como ao Prefeito de São Luís, e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando:A reforma da
Praça 13, localizada à Avenida 12, Rua 13, no bairro Cohab Anil III,
com a possibilidade de construção de uma quadra poliesportiva no
local. Indicação nº 1690/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao
Presidente da Companhia Energética do Maranhão, Senhor Augusto
Dantas, solicitando a construção de rede de distribuição e energia elétrica
residencial no povoado de Cafezal, município de Turiaçu; indicação nº
1691/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão, senhor
Alberto Pessoa Bastos, solicitando a instalação de uma unidade do

Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no Município
de Mirador; Indicação n° 1692/19, do Deputado Vinícius Louro, ao
Governador do Maranhão, solicitando que seja desenvolvido Projeto
de Lei do Poder Executivo que visem criar cargos administrativos e do
quadro de professores para o desenvolvimento do Curso de Direito no
Campus da UEMA de Pedreiras; Indicação nº 1693/19, do Deputado
Adelmo Soares, ao Governador do Maranhão, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, solicitando que sejam realizadas melhorias, em caráter
de urgência, na estrada vicinal que liga município Icatu a Cachoeira, no
povoado Boqueirão - MA 402; Indicação nº 1694/19, do Deputado
Rildo Amaral, ao Governador do Estado do Maranhão, com a devida
indexação do anteprojeto que versa sobre o Piso Salarial dos Cirurgiões-
dentistas no Estado do Maranhão, na forma que dispõe o anteprojeto
em anexo; Indicação nº 1695/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão e à Secretária de Estado de Gestão
e Previdência, Senhora Flávia Alexandrina, requerendo que seja retirado
do Edital nº 1 – SSP/MA – APC, de 12 de dezembro de 2017) para
provimento de vagas e cadastro de reserva de escrivão de polícia,
investigador de polícia, médico legista, odontolegista e perito criminal,
a clausúla 19.1.2: “os candidatos que não forem convocados para o
curso de formação, durante o prazo de validade do concurso, estarão
automaticamente eliminados e não terão classificação alguma”. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir na forma regimental as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington do Curso,
Mical Damasceno, Vinícius Louro e Doutor Yglésio. O Deputado
Wellington do Curso destacou que por meio da Lei 10.745, de 12 de
dezembro de 2017, institui a Semana de Combate à Corrupção, de sua
autoria, foram realizadas muitas ações em defesa do uso adequado do
dinheiro público e da fiscalização dos desvios e fraudes. O Parlamentar
denunciou a corrupção nas cidades de Anajatuba e Paço do Lumiar e
cobrou esclarecimentos do Governo do Estado sobre a possibilidade
de desvio de recurso público, na aplicação do programa Escola Digna.
A Deputada Mical Damasceno registrou que no segundo domingo de
dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia, que é o Livro dos Livros, por
constituir-se na Palavra de Deus. A Deputada relatou sua participação
em evento que contou com participação de 13 igrejas, com 13
denominações diferentes, na cidade de Viana onde ocorreu uma marcha
bíblica, na qual várias igrejas uniram para realização de um culto na
Praça da Bíblia com o objetivo de promover a adoração e louvor ao
Senhor Jesus. O Deputado Vinícius Louro parabenizou o Presidente
Othelino pela grande iniciativa da realização do evento “Assembleia
em Ação” nas cidades de Trizidela, Pedreiras e região do Médio Mearim
e destacou a Indicação, de sua autoria, ao Governo do Estado do
Maranhão para que envie um Projeto de Lei a esta Casa, propondo a
criação de cargos e salários para professores e técnicos administrativos
do curso de Direito da UEMA, na cidade de Pedreiras. Por fim, o
Deputado Doutor Yglésio denunciou a desmoralização institucional
no Estado do Maranhão, o caso do juiz Sidarta Gautama, em Caxias,
que tem se envolvido em um vasto histórico de casos suspeitos. O
Parlamentar informou que protocolou uma Indicação ao corregedor do
Tribunal de Justiça, solicitando que o referido Juiz seja afastado
imediatamente. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno
dos trabalhos, o Presidente informou que a inscrição dos Deputados
Fernando Pessoa e Duarte Júnior ficou transferida para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro
turno, regime de prioridade os Projetos de Lei n°s: 534/19, de autoria
do Poder Executivo, que institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado, a ser implementada em
cooperação com a União e os Municípios, com parecer favorável das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e da Comissão
de Saúde, acatando Emenda e 535/19, também 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, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Sendo
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estes aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação. Em
segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados
à sanção governamental os Projetos de Lei n°s 133/19, da Deputada
Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de Memorial em
homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do
serviço; 136/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, anexo Projeto de
Lei nº 156/19, do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a
regulamentação da cassação da eficácia da inscrição de contribuintes
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 353/19, do Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor e 355/19, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a criação do Dia do
Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de março. Ainda em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados com Emendas e
encaminhados à redação final, os Projetos de Lei nºs: 138/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustível; 272/19, do Deputado Doutor
Leonardo Sá, dispondo sobre a realização do teste de triagem neonatal
teste do pezinho, na modalidade ampliada em recém-nascidos, nos
hospitais, maternidades e demais estabelecimentos de atenção à saúde
da rede pública e privada com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS e 505/19, do Deputado Adelmo Soares, que estabelece diretrizes
sobre a obrigatoriedade 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. Em primeira sessão, foi encerrada a primeira discussão
do Projeto de Lei nº 486/19, (Mensagem nº 080/19), que dispõe sobre
o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, com parecer favorável
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC,
o Plenário aprovou os Projetos de Lei n° 053/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que institui o Selo Empresa Solidária; 114/19, do
Deputado Wendell Lages, institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão, a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis para a
Pessoa Idosa; 244/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que
institui a Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose; 297/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que altera o artigo 1º da Lei 9.368 de 02
de maio de 2011, que considerou de utilidade pública a Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá, aprovado com
Substitutivo; 393/19, do Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da
Produção da Agricultura Familiar no Estado do Maranhão; 412/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a Semana Estadual de
Prevenção a Queimaduras. Os Projetos de Lei n° 336/19, da Deputada
Doutora Thaiza Hortegal e 445/19, do Deputado César Pires, foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Em seguida o
Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Recurso do Deputado
Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu o
Requerimento nº 735/2019, de sua autoria, ao Secretário de Estado da
Cultura, solicitando informações sobre o processo licitatório que
resultou na contratação de empresa para decoração aérea com
bandeirolas tipo mosaico para ornamentação de logradouros do Estado
do Maranhão durante as festividades juninas que ocorreram em 2019.
O Plenário manteve a decisão da Mesa, contra os votos dos Deputados
Adriano e Wellington do Curso. Na sequência, foi aprovado o
Requerimento nº 737/19, do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 472, 536 e 600/19, todos
de sua autoria. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 738/19, do Deputado Adriano, solicitando que seja
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, o Projeto de
Lei nº 388/19, de sua autoria. Na forma regimental, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, os Projetos de Resolução
Legislativa nºs 040 e 043/19, do Deputado Professor Marco Aurélio e
os Requerimentos nºs: 739/19, do Deputado Wendell Lages; 740 e 741/
19, do Deputado Adelmo Soares; 742 e 743/19, do Deputado Wellington
do Curso e 744/19, do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário

do Grande Expediente, o Deputado Duarte Júnior informou que
participou de uma reunião na Agência Reguladora de Energia Elétrica,
para questionar os 63% de taxação de imposto para aqueles que utilizam
uma energia limpa, que é a energia solar, criticando duramente o fato de
que na contramão do que acontece aqui no Maranhão e do que acontece
fora do País, a ANEEL quer taxar a Energia Solar.  No tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado Doutor Yglésio falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão, o Deputado Fernando Pessoa
falou pelo Bloco Parlamentar Solidariedade e o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado Doutor
Yglésio destacou desrespeito das causas ambientais e da preservação
das áreas indígenas, o que ele denominou de “aberração institucional”,
afirmando que isso tem acontecido aqui no Maranhão por estímulo do
Governo Federal, acrescentando que o Presidente da República tem
maneira constante vociferado o preconceito contra os povos indígenas.
O Deputado Fernando Pessoa parabenizou o Presidente Othelino Neto
pela iniciativa da realização do evento “Assembleia em Ação”, na cidade
de Pedreiras e relatou sua participação no lançamento da pré-
candidatura do Vereador Dr. Adriano Brandes a prefeitura da cidade de
Barra do Corda. Por fim, o Deputado Vinícius Louro relatou sua
participação em um grande evento que tivemos na cidade de Conceição
do Lago-Açu, destacando a inauguração do CRAS e do Restaurante
Popular, que são importantes obras do Governo do Estado do
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final, não houve orador inscrito. 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, 09 de dezembro de
2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Segunda Secretária.

Ata da Sessão Solene para homenagear os 50 anos da
tradicional Festa da Juçara, realizada na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, no dia dezenove de setembro de dois mil
e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires

As onze horas e quarenta minutos, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, O Presidente declarou aberta a Sessão
Solene convocada por meio do Requerimento n.º 390/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, para homenagear os 50 anos da
tradicional Festa da Juçara. Em seguida, convidou para compor a Mesa,
o Senhor Vieira Lima, vereador de São Luís; o Senhor Raimundo Nonato,
Secretário Municipal de Relações Parlamentares; o Senhor José Jorge
Leite Soares, Diretor de Relações Institucionais da CEMAR e ex-
Deputado Estadual, a Senhora Mayara Marques, Presidente da
Associação Parque da Juçara; o Senhor Joãozinho Freitas, vereador de
São Luís; a Senhora Dona Cotinha, primeira presidente da Associação
Parque da Juçara e a Senhora Maria do Maracanã, Presidente do Boi de
Maracanã. Em seguida, o Presidente convidou a para a apresentação
do Boi de Maracanã e na sequência exibiu-se um vídeo sobre a história
dessa tradicional festa. Concluída a exibição do vídeo, ouviu-se a cantora
Teresa Canto, interpretando a música Coroa. Com a palavra, o
Deputado César Pires elogiou a sensibilidade do Deputado Wellington
do Curso com a cultura do Maranhão, destacando que o reconhecimento
à Festa da Juçara demonstra que, além do viés político, o Deputado
está voltado aos interesses sociais, próximo do povo, próximo da
sociedade e próximo da nossa cultura. O Deputado Wellington do
Curso agradeceu os elogios e declarou seu respeito e admiração pelo
Deputado César Pires e ressaltou a importância da Festa da Juçara
para o povo maranhense e sobre a importância de manter e consolidar
essa tradição. A esse respeito também se manifestaram a Senhora
Mayara Marques que narrou brevemente momentos importantes da
história dessa tradição. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
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e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de setembro de 2019. Deputado
César Pires - Presidente em exercício.

Ata da Sessão Solene em alusão à celebração da Reforma
Protestante realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia trinta e um de outubro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Mical Damasceno

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, a Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento nº 602/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, em alusão à celebração da Reforma Protestante. Em seguida,
convidou para compor a Mesa: o Senhor Enos Nogueira Ferreira,
Secretário de Estado Extraordinário de Relações Institucionais, neste
ato representando o Governador Flávio Dino; o pastor Spurgeon
Damasceno; o Pastor Fábio Leite; o Pastor Cláudio Froz, o Pastor
Vábio Siqueira e Senhor Israel Ferreira, Secretário Adjunto de Turismo
de São Luís. A Presidente registrou a presença dos Deputados Zito
Rolim e Wendell Lages. Na sequência ouviu-se o cantor Raimundo
Rocha, pastor da Igreja Batista do Olho D’Água e diretor da Escola
Batista.  Dando continuidade aos trabalhos a Presidente concedeu a
palavra ao pastor Vábio Siqueira que destacou a importância de
celebrarmos a Deus por compreender que o dia de hoje é memorável e
especial para o meio evangélico, lembrando que a proposta de Martinho
Lutero não era romper com a igreja, na verdade a proposta era trazer a
Igreja de volta à palavra e trazer a palavra ao lugar que lhe é propício,
que é o púlpito, por isso ele decidiu lutar pela Reforma Protestante.
Na sequência, concedeu a palavra ao Pastor Spurgeon Damasceno, que
registrou sua gratidão a Deus e alegria em participar deste momento
que ele considerou como um momento histórico. Com a palavra, o
Pastor André Israel relatou estar feliz de representar o Colégio Batista
Daniel de La Touche, que tem uma história de 62 anos na cidade, que
nasceu com essa visão do protestantismo, buscando educar aqueles
que não tinham acesso à informação e leitura da Bíblia. O Senhor Enos
Nogueira destacou que embora uma das características do estado
brasileiro seja a laicidade, o povo e as autoridades têm a liberdade,
garantida pela Constituição, de exercer a sua fé e o povo brasileiro,
assim como o povo maranhense, na sua grande maioria, é cristão. O
Pastor Cláudio Froz destacou que as escrituras sagradas constitui-se
um manual que as famílias devem inserir no seu dia a dia. O Deputado
Zito Rolim destacou a importância do  reconhecimento de que a família
é realmente a base de tudo. O Missionário Marco Aurélio fez uma
oração pedindo que as bênçãos estejam sobre todos. Para concluir a
Presidente teceu suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 31 de outubro
de 2019. Deputada Mical Damasceno - Presidente em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene, convocada para a entrega da
Medalha Manuel Beckman ao Senhor Alberto José Tavares Vieira da
Silva, concedida através da Resolução legislativa nº 967/2019, oriunda
do Projeto de Resolução nº 082/19, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus. Convido para compor a Mesa o Senhor Deputado Felipe dos
Pneus, autor da Proposição; o nosso ilustre homenageado, Dr. Alberto
José Tavares Vieira da Silva; o Senhor Marcelo Tavares, Secretário
Chefe da Casa Civil, neste ato, representando o Governador Flávio
Dino; o Senhor Raimundo Nonato Silva, Secretário Municipal de
Relações Parlamentares, neste ato, representando o Prefeito em
Exercício Júlio Pinheiro. Convido o Senhor Dr. Teodoro Peres Neto,

Procurador de Justiça, neste ato, representando o Procurador Geral de
Justiça, Luís Gonzaga; o Senhor Juiz Federal Neian Milhomem, Vice-
diretor do Fórum da Justiça Federal; o Capitão de Mar e Guerra Márcio
Ramalho Dutra e Melo, Comandante da Capitania dos Portos; o Coronel
Ismael, Comandante da Polícia Militar; o Senhor Jefferson Portela,
Secretário de Estado de Segurança; o Senhor Conselheiro Hugo de
Assis Passos, neste ato, representando o Presidente da OAB, Thiago
Diaz. Convido todos a se postarem em posição de respeito para
ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda do 24º
BIS, sob a regência do Tenente Adalberto. Antes de passar a palavra,
aqui, eu queria, primeiro, fazer um pedido de desculpas em nome da
Assembleia Legislativa. Primeiro, pelo atraso que houve para essa
cerimônia; segundo, pelo deslocamento que nós tivemos que fazer do
nosso plenário principal, aqui para este plenário, porque hoje está
sendo votado aqui o orçamento do Estado de 2020. E é um orçamento
que, na verdade, até pela forma democrática com que a Assembleia
sempre tem agido, que é sobre o comando do Presidente Othelino, no
sentido de democratizar as decisões. E até agora nós temos lá no plenário
principal cerca de 40 deputados, que ainda estão discutindo para
finalizar a aprovação desse orçamento. Até pela grandeza do nosso
homenageado, nós todos temos consciência que não só este plenário,
mas como o plenário principal da Assembleia Legislativa também seria
pequeno, porque Dr. Alberto Tavares é uma marca histórica do nosso
Estado. É uma pessoa que tem todo o respeito da população do
Maranhão e de todas as gerações. aqueles que realmente conviveram
com seu dia a dia, aqueles de quem ele foi professor, foi orientador,
seus amigos, inclusive, aqueles que não têm, digamos, tanta intimidade
com o homenageado, meu caso, mas que tenho o maior respeito por
todas as histórias que nós sempre ouvimos falar de forma extremamente
positiva do que ele sempre representou para o Estado do Maranhão.
Então eu quero, em nome da Assembleia, pedir desculpas, Dr. Alberto,
primeiro, pelo deslocamento e pelo atraso também ao senhor e a todos
os convidados. Eu concedo a palavra ao Deputado Felipe dos Pneus,
autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Bom dia a
todos. Primeiramente, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor
Jesus Cristo. E peço, mais uma vez, desculpas a todos. O Doutor
Alberto é uma grande pessoa. Eu tenho um carinho enorme. Isso aqui
ainda é pequeno para demonstrar o nosso carinho por essa grande
pessoa que tem em nosso estado. Cumprimento todas as autoridades
em nome do Dr. Alberto Tavares. Sejam bem-vindos a nossa Casa aqui.
À noite, eu montei um discurso. Foi muito difícil eu montar esse
discurso para essa grande pessoa, a qual eu ganhei de presente como
amigo, como padrinho, como conselheiro e diversas outras qualidades.
Eu fiz com bastante cautela esse discurso, mas expressando de forma,
no meu coração, diretamente para o Dr. Alberto. Primeiramente, é uma
imensa alegria de ser o autor dessa justa e gloriosa homenagem a esse
mestre de direito, amigo, conselheiro, padrinho, professor, pecuarista
Dr. Alberto Tavares. Esse homem traz uma bagagem muito longa, uma
carreira dedicada ao serviço público e a arte de ensinar, de servir à
pátria, como um dos intelectuais que muito se destacam pelos feitos
na sociedade maranhense. E, como professor, ele já não está mais no
dia a dia na sala de aula, mas continua desenvolvendo habilidades e o
amor por ensinar e aconselhar muitos pela sabedoria que ele adquiriu
ao longo da vida. Quem aqui não já buscou um auxílio ou mesmo uma
conversa com o doutor Alberto Tavares?! Creio que uma das profissões
que ele mais se orgulha é a de ser professor. Doutor Alberto Tavares,
eu quero agradecer pelo senhor compartilhar seus conhecimentos,
propagando várias informações, fazendo-me crescer e mostrando os
caminhos corretos e sempre estendendo as mãos. Quero ser para sempre
seu eterno aprendiz. Aproveito para destacar a sua caminhada militar.
O soldado Vieira, como era conhecido, foi um exemplo de disciplina
com o primeiro-tenente de Infantaria do Exército Brasileiro, onde até
hoje é respeitado e recebido com muito carinho pela tropa. Isso eu
presenciei, semana passada, quando estive no 24º Batalhão de Infantaria
ao comando do tenente-coronel Luciano, e isso me fez admirar mais
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ainda a trajetória deste homem com estatura de herói. No livro de
Provérbios, no capítulo 13, versículo 14, diz assim: “O ensino dos
sábios é uma fonte de vida, capaz de desviar das armadilhas da morte”.
Doutor Alberto, sempre quando eu o vejo, eu observo no senhor um
homem sábio. Agradeço a esse grande homem como padrinho. Sou
grato a Deus por ter perto um grande instrutor para a vida, um mestre
não só para mim, mas para muitos que estão até aqui presentes e
outros que têm uma carreira até fora do nosso estado. Professor, soldado,
mestre, pecuarista, fonte de sabedoria e dignidade, disciplina,
competência e personalidade. Portanto, esses dias são uma parte
importante na história do nosso estado, sendo escrita diante dos nossos
olhos. Por tudo o que o senhor já alcançou, dr. Alberto, em sua passagem
nessa terra, pelas quase 30 medalhas, condecorações e homenagens
que já recebestes, quero que o senhor guarde essa em nome da Assembleia
Legislativa do estado do Maranhão. Fica aqui a minha gratidão, o meu
carinho, o meu respeito e minha admiração. Quero que o senhor sempre
conte comigo, pelo seu eterno aprendiz, Felipe, como o senhor me
conheceu. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Quero aqui registrar a presença do tenente-
coronel Sousa Filho, comandante do 24º BIS – Batalhão de Infantaria
de Selva; o dr. Eduardo Nicolau, corregedor geral do Ministério Público;
o senhor deputado constituinte Celso Coutinho, dr. Celso Coutinho; o
senhor ex-deputado estadual e ex-presidente também desta Casa,
deputado Manoel Ribeiro; senhor deputado constituinte Benedito
Terceiro; o senhor Iêdo Lobão, ex-deputado também estadual desta
Casa; registrar aqui também a presença do juiz federal, dr. Magno; dr.
Clodomir; dr. José Carlos Madeira. Queria fazer um convite ao senhor
Roberto Veloso, juiz federal, para fazer a saudação ao nosso
homenageado.

O SENHOR JUIZ ROBERTO VELOSO - Bom dia a todos.
Eu gostaria de saudar inicialmente o presidente desta solenidade, que é
o deputado Roberto Costa. Gostaria de saudar também o deputado
Felipe dos Pneus. Quero saudar o homenageado, dr. Alberto José Tavares
Vieira da Silva, saudar o senhor Marcelo Tavares, que é o secretário-
chefe da Casa Civil, que representa neste ato o governador; o senhor
Raimundo Nonato Silva, secretário municipal de Relações
Parlamentares, que representa o prefeito; dr. Teodoro Perez Neto,
procurador de Justiça, que representa o procurador-geral de Justiça,
dr. Neian Milhomem, que é o vice-diretor do Fórum da Justiça Federal;
capitão de Mar e Guerra, Marcio Ramalho Dutra e Melo; comandante
da Capitania dos Portos, o coronel Ismael; comandante da Polícia
Militar, o senhor Jefferson Portela, que é o secretário de Estado de
Segurança; o senhor conselheiro Hugo de Assis Passos, que é o
representante da OAB; coronel Sousa Filho, que é o comandante do
24º Batalhão de Infantaria de Selva; amigos e admiradores, entre os
quais me incluo, do dr. Alberto Tavares Vieira da Silva, que estão aqui
presentes. Já foi até avisado aqui dos alunos e ex-alunos do sempre
professor, porque ainda hoje ele é o nosso professor. Eu fiquei deveras
comovido, emocionado com o convite de fazer a saudação do dr. Alberto
Tavares. Primeiro pela responsabilidade deste ato, segundo porque o
Dr. Alberto Tavares é digno de uma apresentação de um livro, de um
filme, de um documentário e as minhas breves palavras não serão
suficientes para demonstrar a grandeza deste maranhense que atingiu
todos os cargos possíveis dentro daquilo que ele exerceu. Eu fiz aqui
algumas anotações, eu procurarei resumir também em razão do adiantar
da hora, mas espero efetivamente trazer algo da personalidade do
homenageado para hoje. Primeiro, registro o seu nascimento, que
ocorreu no dia 02 de março de 1939, nasceu em casa, na Rua do Passeio,
nº 283, em São Luís. Vejam os senhores, o Dr. Alberto Tavares fez 80
anos agora em 2019 e eu fiz essa referência, porque há uma passagem
da Bíblia que eu gosto muito, inclusive é um projeto meu, espero que
atinja isso, e além de todos os exemplos, de todos os bons exemplos
que Dr. Alberto me dá, este também é um deles, que é a história de
Caleb. Caleb, quando o povo hebreu saiu do Egito, que chegou às

portas de Canaã, Moisés mandou 12 membros, um de cada tribo, para
olhar a terra. Quando eles voltaram apenas dois disseram que ganhariam
a guerra, um foi Josué e o outro foi Caleb, os outros disseram que não,
que não iriam suportar. Então Moisés disse: “Caleb, nós vamos passar
40 anos no deserto, mas quando entrarmos na terra, a terra que tu
pisaste hoje será tua”. Passaram-se 45 anos e novamente Israel entrou
na terra prometida e Caleb foi falar com Josué para reivindicar a sua
porção de terra e está escrito no Livro de Josué no capítulo 14, nos
versos de 7 a 11, o seguinte. Disse Caleb a Josué: “40 anos eu tinha
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barnéia a espiar
a terra e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas
meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo,
eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus”. Então Moisés
naquele dia jurou dizendo: “certamente a terra que pisou o teu pé será
tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em
seguir ao Senhor meu Deus”. Continua Caleb: “E agora eis que o
Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos passados desde
que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no
deserto, e agora eis que tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte
como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então,
tal é agora a minha força tanto para a guerra como para sair e para
entrar”. Este é Alberto José Tavares Vieira da Silva, um homem forte
como se tivesse 35 anos de idade, um homem com robustez para entrar
e para sair, inclusive para guerrear se preciso for. Dr. Alberto Tavares
é filho do engenheiro agrônomo Deusdedit Cortez Vieira da Silva, de
quem herdou a higidez do caráter e a paixão pela terra e pelos animais.
Difícil não encontrar Dr. Alberto na fazenda de Cajapió, cuidando do
gado e da fazenda. É filho também de Cleonice Tavares Cortez Vieira
da Silva, com quem tinha uma ligação sentimental e espiritual muito
grande. É casado com a Dr.ª Maria de Nazaré Chaves Vieira da Silva, o
amor de sua vida, companheira de todas as horas, sempre presente. Dr.
Alberto gosta muito do Padre Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, e
ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o livro é um
mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto
que vive. Doutor Alberto, como seguidor de Padre Antônio Vieira, leu
os livros, teve uma vida escolar e uma vida acadêmica sem igual. Estudou
até o terceiro ano primário com a professora Sofia Sousa, depois foi
para o Marista e depois no Colégio São Luís, do professor Luís Rego.
Foi aprovado no exame vestibular para a Faculdade de Direito do
Maranhão, cursou o primeiro ano e depois se transferiu para a
Faculdade de Direito da Universidade do Ceará, em Fortaleza,
bacharelando-se em 1961. Mas, em Fortaleza, foi que o doutor Alberto
Tavares realizou um dos seus grandes sonhos da vida que ainda hoje
traz consigo que foi ter se alistado no Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva - CPOR da Décima Região, tendo sido declarado aspirante
oficial no ano de 1960. Nesse estabelecimento de ensino militar, logrou
o primeiro lugar do Curso de Infantaria e o primeiro lugar geral entre
armas e serviços. Designado para o estágio militar do 24º Batalhão de
Caçadores em São Luís, recebeu a promoção ao posto de tenente,
desligou-se em 1963, mas foi reconvocado em março de 64 e comandou
aqui a Delegacia Regional do Trabalho no Maranhão. Em razão dos
seus estudos de ter seguido esse conselho do Padre Antônio Vieira,
logrou a aprovação em primeiro lugar nos concursos a que se submeteu
aqui. Foi o primeiro lugar no concurso de promotor de Justiça e foi o
primeiro lugar no concurso de juiz de Direito. Anote-se, no concurso
de juiz de Direito a sua nota foi máxima, tirou nota 10. Iniciou a sua
carreira na Justiça Federal, em 1967, ainda como juiz federal substituto,
mas logo depois foi promovido a juiz federal e em 1989 desembargador
federal e para gáudio nosso, felicidade nossa e felicidade da primeira
região foi o primeiro presidente do Tribunal Regional Federal. Instalou
com galhardia o Tribunal, inclusive deu ao Tribunal o nome que até
hoje persiste, que é o Tribunal da Boa Vontade. Tamanhas eram as
dificuldades, mas o Dr. Alberto conseguiu superá-las, uma a uma. Ainda
como estudante terminou o curso de mestrado em Direito, na
Universidade Federal do Ceará, inclusive há uma particularidade em
relação à Universidade Federal do Ceará, que talvez os senhores ou
alguns dos senhores não lembrem, é que o Dr. Alberto Tavares é da
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turma da faculdade de um grande comediante brasileiro, Renato Aragão,
e, além disso, Dr. Alberto Tavares era o goleiro do time da faculdade,
era o goleiro do time da faculdade, talvez por isso ainda hoje nos
damos tão bem, porque também eu fui goleiro até bem poucos dias. Dr.
Alberto instalou, a convite do nosso caríssimo Raimundo Marques,
que está aqui, quando era Presidente da OAB, a Escola Superior da
Advocacia, aqui no Maranhão, instalando vários cursos, principalmente
no interior do Estado, Dr. Alberto foi professor da Universidade Federal
do Maranhão, foi professor da Universidade Ceuma, Dr. Alberto tem
inúmeras palestras e livros publicados. Na reforma penal de 1984, Dr.
Alberto integrou, a convite do então Ministro da Justiça, Ibraim Abi-
Ackel, a comissão da reforma do código, ou seja, por isso é que eu falei,
é uma honra para nós, o Dr. Alberto ter participado dessa comissão,
por quê? Porque a reforma de 1984 deu ao Código Penal brasileiro uma
nova roupagem, deu ao Código Penal brasileiro novos ares, porque o
nosso código era de 1941, 41 anos atrás. E o Dr. Alberto foi membro
dessa Comissão. A Comissão, à época, era presidida pelo Ministro
Francisco de Assis Toledo. E eu vou fazer uma citação aqui de um
poeta que o Dr. Alberto também gosta muito, que é o poeta romano
Ovídio. Mas peço permissão a ele para já falar em português. Não vou
usar o latim porque o latim é próprio do Dr. Alberto. O Dr. Alberto é
quem tem o domínio do latim. Eu não vou correr esse risco de cometer
qualquer gafe diante de tão grande especialista. Por isso eu já me coloco
aqui e eu vou falar em português o que disse o poeta Ovídio e que mais
uma vez foi cumprido pelo Dr. Alberto. Disse o poeta Ovídio: Apressa-
te. Não te fiz nas horas vindouras o que hoje não está disponível,
muito menos estará disponível amanhã. E Dr. Alberto, com essa
máxima, ele fez o hoje, ele faz o hoje, ele construiu a sua vida. Poucas
pessoas têm o que o que o Dr. Alberto tem. Do ponto de vista intelectual,
Dr. Alberto é membro de uma academia pela qual ele tem um apreço
profundo, de que está aqui o Presidente, Coronel Furtado, que é
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Eu saúdo
todos vocês. E, ao saudá-los, eu os parabenizo por terem o Dr. Alberto
nos seus quadros, principalmente pelo amor que ele demonstra ter à
academia. O Doutor Alberto é ainda membro da Academia Maranhense
de Letras e membro da Academia de Letras Jurídicas. Mas não sei se o
amor que ele detém pela AMCLAM é o mesmo que ele dispensa às
outras. Doutor, aqui para terminar, são tantos, como eu disse para os
senhores, seriam tantas as qualidades que eu iria aqui relatar neste
momento, que eu poderia passar o dia inteiro. Apenas falei alguns
detalhes, algumas questões que me pareceram importantes dizer aos
senhores, porque o Dr. Alberto ele já foi homenageado inúmeras vezes.
O Doutor Alberto já recebeu inúmeras medalhas. Na verdade, a Medalha
Manuel Beckman se dignifica por ter entre um dos seus agraciados o
Dr. Alberto Tavares Vieira da Silva. Eu quero aqui terminar minha fala
com uma saudação que eu tenho certeza que ele muito se agradará.
Selva!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Eu quero registrar a presença aqui também do
Doutor Raimundo Max, ex-presidente da OAB; do senhor Marco
Antônio Guerreiro, Subcorregedor do Ministério Público; do Senhor
Fernando Belfort, Desembargador Federal do Trabalho; do senhor
Jivago Ribeiro de Carvalho, Juiz Federal; do Senhor Marcelo Correia,
Procurador de Justiça; do Senhor José Cláudio, Subprocurador do
Estado; do Senhor Luiz Henrique Lago Carvalho, Promotor de Justiça;
do Senhor Juiz Federal Doutor Fuad Alexandre. Convido o Deputado
Felipe dos Pneus, para fazer entrega da Medalha Manuel Beckman, ao
Senhor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Convidamos o Senhor
Alberto Tavares Vieira da Silva, homenageado desta Sessão Solene,
para fazer uso da palavra.

O SENHOR HOMENAGEADO ALBERTO TAVARES
VIEIRA DA SILVA - Eminentíssimas autoridades presentes e
representadas que se encontram nesta bela manhã de dezembro
compondo esta solenidade. Dirigindo-me, particularmente, à Mesa,
quero dizer a todos que, além de autoridades que são, eu as tenho no

conceito maior do que isso, que é de amigos. Inclusive o nosso presidente
Roberto Costa, que me recebe com tanto carinho, disse que não tem
essa aproximação toda, mas ele é deputado, eu sou povo, eu que tenho
que ir atrás daquele que pode me prestar algum auxílio nas horas
precisas, o inverso seria tenebroso. Então, na pessoa do deputado que
aqui se encontra ornando a Mesa, filho do meu amigo Denizard Almeida
e Silva, Marcelo Tavares, que representa o governador que também foi
meu aluno, não me deu trabalho assim tanto quanto Marcelo, eu quero
prestar uma homenagem a todos os deputados que se encontram aqui
no recinto e, particularmente, me dirigir a um de quem hoje em dia eu
sou um grande admirador, ele foi presidente da Casa, o deputado
Manoel Ribeiro. Eu conheci o deputado Manoel Ribeiro na juventude,
trêfega juventude, peralta com um time igual a ele, que fizeram muitas
peripécias aqui por São Luís e que entraram até para o anedotário da
cidade. Depois, presidente desta Casa durante 10 anos, com o seu
gesto de amizade e dignidade que conquistou a minha pessoa. Foi ele,
do píncaro da glória, não esquecer nenhum dos seus amigos, aqueles
mais modestos, um que estava vendendo laranja lá na igreja de São José
de Ribamar, que foi malsucedido na vida, mas que foi companheiro,
prestou auxílio a outro até na hora da morte, levando para São Paulo e
dando carinho e assistência. Então, deputado, a sua presença aqui para
mim é muito necessária porque eu queria lhe fazer essa homenagem.
Falando a todos que aqui se encontram, eu diria apenas que não vou
distinguir ninguém, porque seria uma injustiça, já que os considero
todos amigos. E a lei é muito sábia, aqueles que fazem a lei, quando
colocam, entre os motivos que impedem o juiz de julgar uma causa com
idoneidade, a condição de ser amigo. E é exato em razão dessa condição
de ser amigo, amigo querido, amigo profundo, o meu afilhado Filipe
dos Pneus, meu querido colega e irmão Roberto Veloso, que eles se
excederam em relação à minha pessoa. Então, se fosse no Exército, nós
sabemos que tem o estatuto dos militares, no artigo 28, que corresponde
ao antigo artigo 13, letra a do RDE, hoje o anexo 1, primeira infração
disciplinar: faltar a verdade. Eles se excederam, mas ficam perdoados,
indulgência plenária aqui pelos excessos que tiveram. Eu quero dizer
da emoção muito profunda que experimentei, na manhã de hoje, quando
atravessei o pórtico desta Augusta Casa de representação popular,
encontrando para me receber de braços ressupino uma representação
do meu querido Exército Brasileiro, da qual eu tenho a honra e a glória
de ser primeiro-tenente. Também encontrei aqui ex-alunos que hoje em
dia são magistrados, pessoas de alta representação na sociedade, oficiais
de polícia que muito me ajudaram, como o coronel Romão e o coronel
Diniz. Quando secretários de Segurança Pública, eu sempre recorria à
Polícia Militar do Estado, à qual eu sou profundamente ligado. E tenho
a maior comenda, que é a de Brigadeiro Falcão. Isso faz parte também
da minha Academia Militar de Ciências, Letras e Artes, que é dirigida
com muito ímpeto e acerto, trazendo regulamento para ser incólume
civis, coronel Carlos Augusto Furtado, mas eu também tenho que falar
que me comoveu a delegação da Câmara de Vereadores de Cajapió, o
meu município querido. E quero dizer que não serei candidato a prefeito.
Não sei nem qual é o Partido que eles pertencem, mas sempre estão
comigo e procurando me ajudar na minha luta lá em Cajapió e sempre
trocando ideia e recebendo as altas autoridades que se dignam a nos
visitar, a exemplo dos nossos comandantes aqui do Exército da Marinha.
Dentro da Polícia Militar, volto a dizer, eu tenho uma ligação muito
fraterna e encontrando-se entre eles até o meu afilhado, tenente-coronel
Alberto, o nome em homenagem a minha pessoa, que ali se encontra.
Se andar fora do regulamento já sabe que não é o coronel Ismael que vai
enquadrar, é o padrinho. Mas eu não vou querer fazer um discurso,
quero declarar simplesmente que a minha emoção é muito legítima
neste instante porque eu vou falar, como estou falando, da tribuna que
é privativa dos deputados, que são os representantes do povo. E eu,
por delegação generosa do nosso Presidente, tenho acessão agora aqui
a esta tribuna que foi o palco por onde passaram os maiores homens
que o Maranhão já teve, João Francisco Lisboa, Sotero dos Reis, Viriato
Correia, João Dunshee de Abranches, o Visconde Vieira da Silva e
tantas outras figuras que se eu fosse nomear nós íamos prolongar,
muito mais ainda do que o devido, esta nossa solenidade. E também a
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tribuna é um lugar sagrado, ela corresponde ao púlpito das igrejas e das
catedrais que só o sacerdote, aquele que dedica a sua vida a Deus pode
utilizar. Ela é um símbolo e alguns chamam que ela é a pedra de cada
Parlamento. Por que pedra? Porque aqui é que se dão os atritos, nesta
Casa, como o Presidente, que não encontra, o Othelino Neto disse em
uma sessão outro dia, que ‘não existe unanimidade’. Existe às vezes, e
vou demonstrar que existe. Mas via de regra é desta tribuna, que é a
pedra, e eu diria o diamante, que é uma pedra preciosa, de onde surgem
os atritos que são necessários porque o atrito gera luz e gera força. E é
depois de pacificados esses atritos que eles recolhem aquilo que se
chama Volksgeist, a vontade do povo, o espírito do povo nas nossas
leis que estão aí remansosas, sem ninguém para discutir da sua justiça
ou das suas injustiças. É um resultado do laboro imenso desses homens
que nós não conhecemos de perto. São estes deputados que na realidade
têm as suas chamadas bases eleitorais no interior, que convive com a
miséria, convive com a pobreza, convive com todas as vicissitudes e
eles são os ombros largos nos quais os seus eleitores e o povo em geral
derrama a lágrima, derrama o pranto nos momentos de dor, de perda de
parente providenciando enterro, transporte para fazer operações na
capital e outras coisas. Então além de fazedores da lei, eles são os
grandes assistentes sociais do nosso povo. E a tribuna, é preciso
salientar, que ela tem um papel histórico nos Parlamentos. Quando,
por exemplo, Napoleão Bonaparte III, cujo nome era na realidade
Carlos Napoleão Bonaparte, sobrinho e sucessor de Napoleão
Bonaparte, foi o primeiro Presidente eleito da França pelo voto direto
do povo. Quando terminou o mandato não era possível a renovação,
havia uma cláusula constitucional impeditiva e o próprio Parlamento
do Palais de Bourbon, do Palácio de Bourbon, vetou a recondução
dele. Ele com o poder na mão deu o golpe de estado e de Presidente da
República que era ele passou, se autoproclamou Rei da França. E a
primeira coisa que ele fez? Silenciar a imprensa, depois mandou tirar a
tribuna do Parlamento porque ali fazia ecoar a voz de Pierre, d’Aguesseau
e de tantos outros que eram contrários à arbitrariedade e Victor Hugo,
célebre escritor francês, o denominou, o apodou de Napoleão Bonaparte,
o pequeno, para demonstrar a sua insignificância perante aquilo que o
povo francês sentia. Mandou retirar do Palácio de Bourbon, tão logo
se proclamou rei, a tribuna do Parlamento do Palais de Bourbon e certo
dia alguém o viu, segundo Aluísio de Carvalho, rodando no lugar onde
estava aquela tribuna e batendo com o pé no chão como se ele quisesse
escoiceando o chão fazer desaparecer o eco daquelas palavras que
pregavam liberdade e se levantavam contra a tirania. Então, essa
passagem de Napoleão é uma prova de que da tribuna é que se defende
o povo! É da tribuna que se entra no debate, e é do debate que nós
chegamos a conciliação e a paz. Mas essa tribuna ela sempre foi honrada,
como eu disse no Maranhão, pelos deputados do passado, mas no
presente também ainda se ouve o eco da voz de Celso da Conceição
Coutinho, que ali está, um grande orador, meu companheiro de bancada,
eu que fiz o primeiro ano na Faculdade de Direito no Maranhão, do
Movimento Nacionalista Acadêmico junto com Sálvio Dino, com José
Mário Machado dos Santos, Sai Luís Chung e outros mais, cada um de
nós seguiu um destino, naquele tempo, o Movimento Nacionalista
Acadêmico não existia negócio de esquerda, mas fazíamos parte do
nacionalismo brigando com slogan: “O petróleo é nosso” e assim eu
não segui a carreira política, embora com apoio aqui da Câmara
Municipal de Cajapió, não enveredei por esse caminho, mas nesta
Casa também assomar à tribuna e foram grandes representantes da
vontade popular, mulheres, a professora Zuleide Bogéa, educadora,
dona de um Colégio de São Luís Gonzaga, a professora Rosa Castro e
a deputada Helena Heluy, que abrilhantou também a tribuna como
representação feminina. E eu devo fazer uma defesa aqui, embora uma
defesa post-mortem, que é do nosso excelso patrono da medalha que
eu estou recebendo no dia de hoje. Esse homem na realidade é taxado,
por alguns, de escravagista, porque ele era senhor de engenho,
português, veio para o Maranhão lutar contra o monopólio da
Companhia Comercial do Maranhão que trazia para o Maranhão as
piores mercadorias possíveis, impunha preço e o nosso povo estava
desassistido, ele lutou muito, foi protomártir da nossa independência,

poucas pessoas sabem, e em razão disso designaram um tenente-general
de Portugal para vir até o Brasil, que foi o Freire, efetuou a prisão,
juntamente com outros patriotas, foi decretada a pena de morte e ele
foi enforcado na Praia do Comércio, dizendo ‘morro feliz pelo bem do
Maranhão’. Mas porque que eles diziam que ela era escravagista? Nós
devemos interpretar os fatos do presente e do passado à luz dos
valores que existem naquele momento. Àquela época, a escravatura do
índio era permitida até em determinadas hipóteses, quatro hipóteses,
pelo Clero, tinha uma espécie escabinado, um órgão colegiado composto
um bispo, dois arcebispos, religiosos da Ordem dos Jesuítas, como o
Padre Antônio Vieira, dos jesuítas, carmelita, beneditino e mercedário.
Eles é que iam dizer se o cativeiro do índio era justo ou injusto, se a
escravidão, naquele caso, era justa e o índio devia ser escravo ou,
então, ele não podia ser escravo. Embora o Padre Antônio Vieira lutasse
muito, ele sempre era voz vencida e sempre o cativeiro era considerado
justo. Então a própria igreja católica contribuiu para a escravidão
indígena. Tinham as hipóteses lá de cativeiro justo, quando os índios,
lutando contra os colonos, fossem quem fosse o ofensor e ofendido,
preso o índio, o cativeiro era justo. Segunda hipótese de cativeiro
justo, os índios que se rebelassem contra a pregação da doutrina católica.
Terceiro, os índios em corda. Índio em corda eram aqueles índios que já
estavam condenados pelos seus semelhantes à pena de morte e eram
presos amarrados pela cintura. Então aqueles, quando as tropas
portuguesas chegavam para libertar, eles eram libertos, não iam morrer
assassinados pelos seus semelhantes, mas se tornavam escravos a
partir daquela hora. E depois, também, o cativeiro era justo quando o
índio já era escravo de outro índio. Tinha uns casos na história que o
índio era escravo de outro índio e, aí, o cativeiro era justo. E os padres
também quando os índios não queriam deixar a aldeia e vir para as
bases religiosas que eram indicadas, eles procuravam enquadrar o fato
na hipótese de cativeiro justo. Então o que acontecia é que o nosso
patrono ele estava agindo de acordo com os costumes, com os valores
da época, nada mais e nada menos do que isso. Ninguém pode tirar o
mérito de ser protomártir da nossa independência. Eu quero dizer que
já ouvi pessoas que tem essa restrição injusta em relação a ele pelo fato
de ter sido partidário da escravatura. Mas ele estava de acordo com os
valores, com os padrões religiosos da época. Então eu me orgulho de
receber esta comenda que tem o seu nome. Não quero mais alongar as
velas. Eu ia fazer, talvez aqui, muita gente tivesse esperando um discurso
grande, eloquente. Não, não é isso. Estou conversando com os meus
amigos, falando aqui que eu quero bem a todos. Não me imponho um
estilo grande, eloquente nessa ocasião, mas eu quero dizer agora por
que me sinto muito honrado em receber essa medalha depois da
manifestação unânime dos nossos deputados. Qual foi o ato que me
levou à conquista total da minha pessoa, da minha admiração, do meu
apreço na atual conjuntura desses 42 homens que compõem a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? Meus senhores e
minhas senhoras, eu acompanhei de perto. Em 1965 fui levar a
Mensagem governamental do hoje Presidente, naquele tempo
Governador José Sarney, para ser lida na Câmara dos Deputados. Não
era Assembleia Legislativa chamava-se Câmara dos Deputados. E o
Presidente disse: O senhor vai trazer aí esse calhamaço de papel. O
senhor se julga habilitado? Eu, com 26 anos de idade, para fazer a
exposição sobre o conteúdo dessa Mensagem governamental, eu respirei
fundo. A minha experiência de tribuna popular era aquela velha escola
do júri. Eu promotor adventício, passando lá em Itapecuru Mirim e
levava comigo, sempre preocupado com a defesa do réu, levava
brilhantes advogados para se contraporem contra a minha acusação.
Celso Coutinho era um, terrível. Às vezes me conseguia umas
absolvições indevidas, mas eu recorria. Petrônio Maranhão Gomes de
Sá, outro gigante, José Ribamar Goulart Heluy, outro. E, assim, a
minha experiência era aquela. Terminado o júri, promotor não ganhava
nada depois daquilo. Eu sempre era recompensado, data vênia da minha
queridíssima esposa, com a conquista de uma jovem e bela namorada.
Era o promotor da cidade que estava ali, a austeridade de lado e um
namoro de perto, mas eu tive a oportunidade de subir à tribuna da
Assembleia para fazer um relatório dessa Mensagem governamental
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no começo da minha vida como Secretário de Governo. E hoje, aqui, eu
venho, num ato que eu considero talvez um encerramento da minha
vida pública nessa mesma tribuna da Assembleia Legislativa, declarar
minha admiração, meu apreço ao Deputado Marcelo Tavares, a V.Exa.
o senhor, que foi presidente também e que criou a Comissão de
Transparência aqui desta Casa por um gesto verdadeiramente
emocionante. Todos os deputados reunidos abriram mão de uma parte
de suas emendas, num total de 4 milhões e 200 mil e foram até o
Hospital do Câncer, onde se encontra aquela legião de pessoas que já
estão com dias marcados para morrer, desesperançados e outros um
tanto quanto esperançados, mas não tanto sem deixar de estar iludidos,
pobres sem ter dinheiro para pagar transporte. Lá não tem posto de
táxi, tem posto de moto táxi. E aquelas pessoas doentes sendo
transportadas perigosamente nesse tipo de veículo. E essa comissão
quase a totalidade de nossos depoentes, de nossos deputados
comparecendo ao Hospital do Câncer, levando a Dona Enilde Dino,
viúva do também Deputado já falecido e Governador do Estado Antônio
Jorge Dino, essa importante chega num momento em que o hospital
estava quase para fechar as suas portas, levando ainda e como condutor
o atual Governador do Estado, o dr. Flávio Dino. Então, esse gesto, eu
que de vez em quando vou àquele hospital, vejo crianças sem os cabelos,
olhar súplices, inocentes, brincando no chão, outros velhos alquebrados
entrando apoiados por outras pessoas, um verdadeiro campo de
concentração em pleno século XXI. Então, essa atitude, senhores
deputados que aqui se encontram no plenário, foi que me comoveu e
que fez com que eu considere essa talvez a maior homenagem que eu
podia receber na minha terra. Muito obrigado,

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Convido o tenente-coronel Souza Filho,
comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, para fazer uma
homenagem também ao nosso querido condecorado.

O SENHOR TENENTE-CORONEL SOUZA FILHO – Senhor
deputado Roberto Costa, que preside a Mesa, em nome do qual eu
cumprimento todas as autoridades civis aqui presentes. Comandante
Dutra, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades militares
aqui presentes. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, eu
gostaria de pedir desculpas porque, depois que o mais antigo fala, o
mais moderno não se manifesta. O doutor Alberto Tavares já falou,
mas eu fui procurado pelo cerimonial, perguntando se eu gostaria de
falar. Inicialmente, devido ao adiantado da hora, eu tenho certeza de
que todos aqui estão cansados pelo horário próximo da hora do almoço,
aliás, já passado o horário do almoço, então, inicialmente eu declinei,
mas depois, pensando melhor, eu não poderia me furtar a falar. As
homenagens já foram todas apresentadas pelo nosso deputado Felipe
dos Pneus e o pelo dr. Veloso que me antecederam, e acho que eles
expuseram tudo. As palavras do dr. Alberto Tavares já materializaram
a grandiosidade do homem que ele é, mas eu não vou tecer comentários
a respeito da pessoa do doutor Alberto Tavares porque todos aqui
estão mais do que familiarizados com isso, tanto é que foi materializado
também aqui com essa merecida comenda, como ele bem falou, e que
muito o emociona. Então, eu apenas vou utilizar a palavra aqui para
fazer uma homenagem para ele como soldado, uma vez que, como o
doutor Veloso já apresentou, é uma das paixões dele que eu tive a grata
satisfação de conhecer e de acompanhar ao longo desse meu quase um
ano à frente do nosso Batalhão Barão de Caxias, que me dá também
muita honra de estar comandando e tê-lo como um dos nosso integrantes.
Ele já me deu uma chamada de atenção de que ele não é ex-integrante ou
convidado, ele é um integrante do nosso batalhão. E dr. Alberto Tavares
me falou uma frase na primeira vez que eu o conheci que é: ser soldado
é ser duas vezes homem, e ser soldado de infantaria é ser duas vezes
soldado. Portanto, como duas paixões do dr. Alberto Tavares foram
aqui bem expressas, que é o seu amor à farda que ele já vestiu e à nossa
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, presidida
pelo nosso amigo, coronel Furtado, eu vou apenas me furtar a ler o
poema Lembrai-vos da guerra”, letra do cadete Afonso Cláudio

Figueiredo: Imensa formação de brancas cruzes, desfile mortuário de
fantasmas, exótico mercado de miasmas, exposição de ossadas e urzes.
Calado e mudo quebra-se o canhão, apenas trevas cobrem a amplidão,
que outrora foi um campo de batalha. Calada e muda quebra-se a
metralha, é morta na garganta a voz do obus, o sabre traiçoeiro não
reluz, dilacerando, ensanguentado a terra. A paz voltou, é terminada
a guerra. Os heróis tombaram das alturas, os covardes e os bravos
olvidados, seus feitos aos livros relegados, nada mais resta, apenas
sepulturas. E eu? Quem sou? Perguntam eu quem sou? Pois bem, eu
lhe direi: eu sou um soldado, igual a qualquer outro que avançou, que
combateu, foi derrubado. Cruzes iguais... terrivelmente iguais...
Exército que cresce mais e mais, no festim diabólico da morte. Aqui jaz
o covarde. Ali o forte. Aqui dorme um estranho. Ali estou eu.... Mas
ninguém sabe como ele morreu... Não se lembram do campo de batalha,
nunca ouviram o riso da metralha, não sentiram tremer o corpo
inteiro ao rugido terrível de um morteiro. Não viram a cor dos olhos
do inimigo. Não sentiram o medo do perigo, que vos faz desejar a
morte breve. Nunca sonharam. Nunca, nem de leve. Mas nem todos se
esqueceram do soldado que está longe, bem longe sepultado. Mamãe,
minha boa mãe, se tu soubesses que tua imagem adornei com flores,
que tuas flores foram minhas preces, preces colhidas no jardim das
dores. Minha querida mãe, se te contasse o medo que senti sem teu
carinho, um medo horrível de morrer sozinho. Medo mesmo que o
medo me matasse. Mas deixei meu abrigo e avancei julgando ver a
morte a cada passo ao ouvir o sibilar de um estilhaço... parei, pensei
em ti, continuei. Minha querida mãe se te dissesse que quando me
derrubou uma granada atirando-me na terra enlameada, foi por ti
que chamei desesperado. Por um momento deixei de ser soldado e fui
novamente uma criança sentindo na morte a esperança de ainda
adormecer no teu regaço. Mamãe. Matou-me um estilhaço. Minha
querida noiva, por que choras? Relembras por certo as boas horas
que passamos juntos. Só nós dois. Íamos casar. Lembra-te? E depois...
e depois uma casa retirada. Cortinas nas janelas enfeitadas, tu me
esperando, eu vindo do quartel. A nossa casa um pequenino céu,
aberto à vinda de um herdeiro. Meu sonho, meu sonho derradeiro, foi
de beijar-te antes de morrer. Mas ao golpe frio da granada, beijei
apenas a terra ensanguentada. Mamãe, minha noiva, aqui se encerra
uma história de sangue, esta é a guerra. Não chorem. Tudo é terminado,
rápido como coisa de soldado. Mas mamãe... Se novamente a pobre
humanidade, mais uma vez em busca da verdade, rufar seus tambores
sobre a Terra anunciando mais sangue e outra guerra, se outro filho
a Pátria te exigir, sem lágrimas mamãe, deixe o ir. Embora eu te
destrua o coração, ainda que te alquebre a agonia, por favor, mamãe,
peça a esse irmão, para que seja também da Infantaria. Selva!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Passar novamente a palavra ao nosso
homenageado Dr. Alberto Tavares.

O SENHOR HOMENAGEADO ALBERTO TAVARES –
Senhores, depois de uma manifestação dessa de patriotismo, um
verdadeiro soldado de Infantaria, o coronel Sousa Filho, que para mim
é uma referência por vários motivos, inclusive aquilo que eu sou em
parte devo ao avô dele, o professor Olavo, Francisco Olavo de Souza,
que foi o meu mestre de Processo Civil na Faculdade de Direito, do
Ceará, aprendi muito com ele. Agradeço, viu coronel? E faça chegar aos
céus esses agradecimentos, porque ele merece o céu, sempre mereceu.
E falando em Infantaria. Se diz que ser homem é ser duas vezes soldado,
soldado de Infantaria; e ser homem é ser duas vezes soldado, soldado
de Infantaria duas vezes soldado, eu queria acrescentar, coronel, com a
permissão do nosso queridíssimo, autoridade maior, que a Infantaria
codenominada “A Rainha das Armas”, diz o seguinte: os melhores são
apenas bons para Infantaria. Então agradeço a todos os senhores que
aqui estiveram pacientemente me ouvindo. E finalmente quero
conclamar aqui os nossos companheiros lá de Infantaria para encerrar
isto aqui com nosso grito de guerra: SELVA!
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ROBERTO COSTA - Para concluir, eu quero primeiramente só dizer
mais uma vez da nossa alegria e satisfação de termos hoje presidido
esta Sessão. Dr. Roberto Veloso foi muito feliz quando colocou falando
a respeito hoje que essa condecoração, a Medalha Manuel Beckman
entra em um novo patamar. Sabemos da importância que tem, que ele
teve na vida do Estado, mas hoje entregue a Dr. Alberto ela termina
tendo uma simbologia muito maior, principalmente pelos tempos que
nós vivemos hoje. E eu quero lhe dizer mais uma vez, Dr. Alberto,
quando disse que não tinha essa proximidade, é porque ainda na minha
visão, na minha humilde visão o senhor não está mais no nível de povo,
nem de autoridade, mas o senhor está no nível de uma instituição.
Porque os homens passam e as instituições, o exemplo dela fica e de
todas as homenagens que eu já participei nesta Casa, estou no quarto
mandato, assumi como suplente inclusive na Presidência do meu querido
amigo deputado Marcelo Tavares, em 2009, primeiro pelo, digamos
assim, nível que tem, inclusive de todos seus convidados, de todos
seus amigos aqui, na verdade a visão que eles tinham, que a gente olha
daqui, não são de pessoas que vieram apenas prestigiar, são pessoas
que têm uma admiração peço Alberto Tavares, pela sua história. Em
todos os momentos a gente procura olhar aqui o semblante de um e de
outro e a gente vê exatamente o senhor falando, não discursando, o
senhor teve hoje uma conversa, mas em todos os momentos, a satisfação
que todos eles aqui têm em lhe ouvir. E parabenizo o deputado Felipe
dos Pneus, que está no seu 1º mandato, mas eu quero dizer, Felipe, que
já estou no meu terceiro e meio, mas até de todos os projetos que eu já
apresentei, de todas as homenagens que eu já fiz quero dizer que o seu
1º mandato já está valendo pelos meus três e meio, pela homenagem
que V. Exª fez ao Dr. Alberto Tavares. E dizer Dr. Alberto, que eu saio
daqui hoje, digamos assim, eu entrei pequeno, mas hoje depois de
presidir esta sessão e fazer, com o Felipe aqui representando a
Assembleia, essa condecoração ao senhor, eu quero dizer que eu saio
diferente. Saio um pouco maior, porque a história desta Casa é
extremamente representativa, de todos os deputados, o nosso trabalho,
mas se igualar à história do Alberto Tavares é muito difícil. Porque
independente dos cargos que o senhor ocupou, como volto a dizer, o
senhor não se tornou um cidadão qualquer deste Estado. Eu vi várias
histórias do senhor, várias histórias e por muitas vezes eu ouvia, e
dizia: “Quem é esse Alberto Tavares? Porque todo lado que eu ando eu
escuto”. Mas eu não conhecia, conheci alguns tempos atrás. Mas existe
um simbolismo na sua história. E assim, é por isso que tenho uma
alegria imensa. E como eu disse, meu mandato fica marcado hoje
exatamente por isso. Um dia poderei dizer que presidi uma sessão a
um dos homens mais honrados do Maranhão ou, senão, do Brasil. Um
homem que teve o respeito de toda população, teve o respeito também
de todas as instituições e que eu tive, digamos assim, a alegria de poder
ter um dia convivido em um momento tão especial que eu sei que tem
sido este momento para o senhor. Então quero dizer aqui da nossa
satisfação mais uma vez. E chegou o deputado Wellington aqui, que
também está pedindo aqui para fazer uso da palavra. Aí eu vou, de
qualquer forma, passar para o deputado Wellington. Mas dizer mais
uma vez da minha alegria, da minha satisfação de poder vivenciar este
momento ao seu lado e ao lado de todos seus amigos e admiradores.
Muito obrigado. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bom dia a todos. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Como
o tempo já é muito exíguo, já estamos entrando na tarde e aí vou
cumprimentar a Mesa somente na pessoa do homenageado e
cumprimentar a todos da plateia em nome do meu comandante do 24º
Batalhão de Caçadores, onde fui sargento do Exército durante 15 anos
e passei apreciar, a conhecer a história do nosso homenageado. Mas
antes, nosso homenageado e a todos, só pedir desculpas pela sessão de
hoje, estávamos votando o Orçamento e em nome do Presidente
Othelino e de todos os demais deputados nós tivemos o avançar da
hora e aí atrasou um pouquinho a sessão de hoje e aí tivemos que

transferir para cá. O que falar do renomado Doutor Alberto Tavares?
Professor, um dos títulos mais dignos de nossa sociedade. Profissão
mãe de todas as outras demais profissões, o próprio professor, para o
magistrado, para o policial, para o médico, secretário, deputados,
Governo do Estado e até presidente da República. Professor,
reconhecidamente professor. Um dos melhores e maiores professores
do Estado do Maranhão. O que falar desse oficial do Exército Brasileiro
com muito orgulho. Eu passei a admirá-lo e a conhecer o seu trabalho
quando então cheguei ao 24º Batalhão de Caçadores e saibam todos que
não foi fácil para chegar como Sargento do Exército. Quem conhece um
pouco da minha história sabe do orgulho que tenho em ter servido o
Exército Brasileiro. Meu pai me deixou eu tinha 7 meses de nascido.
Minha mãe era dona de um prostíbulo. Eu comecei a trabalhar com 14
anos de idade e fui arrumador de cama de motel, empacotador de
supermercado e vendia frutas na rua, quando passei no concurso para
sargento no Exército. Estudava debaixo de um poste perto de casa para
economizar energia para ser sargento do Exército. Para chegar no
Exército, eu conheci a história de um homem que no período conturbado
da história do Brasil foi interventor e foi interventor em um momento
difícil e que nada desabonou sua conduta, a sua vida e nada que ele
pudesse olhar para trás e envergonhasse, pelo contrário. Eu tenho
testemunhos, Doutor Alberto Tavares, e que nos períodos que ele traz
na lembrança é o período do Exército Brasileiro de Oficial das Forças
Armadas. Nós temos orgulho de saber que o senhor passou pelas
Forças Armadas e deixou o seu legado, deixou a sua marca, assim como
deixou como professor, assim como deixou na magistratura e tem
deixado nas nossas mentes e corações. Eu costumo deixar bem claro em
todas as oportunidades que eu tenho para falar, Dr. Roberto Veloso,
Dr. Madeira, todas as oportunidades que nós temos para falar, Dr.
Nicolau, todas as oportunidades que nós temos para falar, Dr. Raimundo
Marques, quantas autoridades, homens e mulheres, dignos do nosso
reconhecimento na manhã/tarde de hoje. Isso mostra dois momentos
importantes, primeiro, o respeito que nós temos pelo deputado Felipe
dos Pneus, tão jovem, mas tão centrado, tão sereno. E segundo, pela
pessoa do homenageado, não só aprovado de forma unânime, mas hoje
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão se dobra nessa justa
homenagem a um dos homens que tem que ter o nosso reconhecimento
como uma das figuras mais importantes do século, Dr. Alberto Tavares.
Deus nos ensina, que nós precisamos trazer à memória as coisas que
nos dão esperança, e pode ter certeza que o seu legado no Exército
Brasileiro, o seu legado como professor, o seu legado da magistratura,
o seu legado como filho, como pai, como avô, como amigo, hoje está
diante de olhares de muitos amigos, é do bom amigo, Deus nos diz:
precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança, e
esperança em dias melhores, elas não podem ser repletas se não tiver a
imagem, a figura do Dr. Alberto Tavares. Que Deus continue
abençoando a sua vida abundantemente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Queria só pedir aqui permissão ao nosso
homenageado, nossa autoridade maior aqui, para que a gente possa
encerrar esta Sessão. Está encerrada a Sessão. E o Deputado Felipe
dos Pneus está convidando os convidados para um almoço na Cabana
do Sol.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para entrega das
medalhas Manuel Beckman aos Senhores Daniel Blume e Thiago
Brhanner Garcês Costa, concedida por meio das Resoluções
Legislativas nºs 980/2019 e 981/2018, oriundos do Projeto de
Resoluções Legislativas nºs 038/2019 e 066/2019, de autoria do
deputado Wellington do Curso. Convido para compor a Mesa, o Senhor
Daniel Blume, homenageado desta Sessão; Senhor Thiago Brhanner,
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homenageado desta Sessão Solene; Senhor Raimundo Nonato, Secretário
Municipal de Relações Parlamentares, neste ato representando o
Prefeito de São Luís; Senhor Juiz Federal José Carlos Madeira; Senhor
Thiago Diaz, Presidente da OAB-MA; Senhora Márcia Andreia Pereira,
Presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Maranhão; Senhora
Fátima Travassos, Procuradora de Justiça; Senhor Antônio Norberto,
Presidente da Academia Ludovicense de Letras. Concedo a palavra ao
deputado Wellington do Curso, que falará em nome do Poder
Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o Estado do Maranhão, sobre sua população. Senhor Presidente, quanta
honra na Sessão Solene desta manhã, deputado Wendell Lages, que
ontem estávamos em uma confraternização e como o recesso na
Assembleia Legislativa já se iniciou desde a última quarta-feira, eu
havia solicitado... como o encontrei pessoalmente, havia solicitado ao
deputado Wendell Lages que me ajudasse a presidir, ou ao menos
iniciasse, a Presidência desta Sessão Solene. E a grata satisfação em ter
respondido de pronto, ter atendido o nosso pedido. Mas da mesma
forma ao chegar a sessão de hoje, principalmente como já relatei, as
sessões na Assembleia Legislativa já se encerraram desde a última
quarta-feira, temos também presença do Doutor Yglésio, deputado
estadual iniciando seu primeiro mandato, realizando um grande trabalho
também na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E como
também o nosso decano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, nosso sempre presidente deputado Arnaldo
Melo. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão, muito obrigado
por participarem desta justa homenagem. Wendell, o meu muito
obrigado, muito especial realmente por você ter aceitado o nosso pedido
e estar ajudando a presidir a presente sessão. Dr. Daniel Blume, o
homenageado da sessão. O meu amigo, meu irmão, o irmão preto que o
senhor não teve, o irmão preto Dr. Daniel Blume, da mesma forma o
irmão preto do Dr. Thiago Brhanner, é uma honra tê-los na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para esta justa homenagem, sentado
na Mesa da Presidência, na Mesa Diretora, sintam-se também na manhã
de hoje, os dois homenageados, como deputados estaduais também.
Senhor Raimundo Nonato Chocolate, meu amigo muito antes de ser
deputado estadual, servimos juntos no Exército brasileiro, meu oficial
Chocolate, seja bem-vindo representando o prefeito Edivaldo Holanda
Júnior. Senhor juiz federal José Carlos Madeira. Eu tenho poucos
amigos magistrados, o meu primeiro amigo magistrado é o professor,
ex-aluno do Curso Wellington, professor Marco Adriano, que foi aluno
do Curso Wellington, hoje magistrado, professor do Curso Wellington,
mas na minha trajetória de vida Deus cruzou o meu caminho com esse
homem chamado José Carlos Madeira e sempre muito atencioso, sempre
muito solícito. Sua filha já estudou no Curso Wellington e sempre que
nos encontramos ele sempre foi um amigo, sempre orientou, sempre
me deu algumas dicas e eu tenho um carinho especial e um respeito
muito grande pelo amigo, um dos melhores magistrados, não do
Maranhão, mas do Brasil, muito obrigado por ter vindo também. O
senhor Thiago Diaz, meu amigo particular, tenho orgulho de ter
participado da sua reeleição, não fiquei em cima do muro tanto na
tribuna desta Casa como no dia a dia, pois defendi a sua reeleição por
acreditar no trabalho que V. Ex.ª faz na presidência da OAB. Eu sou
defensor da OAB, fizemos audiência pública pela manutenção do exame
da ordem, pela defesa das custas dos advogados, pela defesa permanente
também da OAB, portanto, nós nos sentimos muito orgulhosos por
sua presença na manhã de hoje. Dra. Márcia Andreia, minha amiga
também de longas datas, muito antes de ser deputado, muito nos honra
também com a sua presença, é motivo de alegria tê-la também na Mesa
desta Casa, a senhora que presidente o Tribunal de Justiça Desportiva
do Estado do Maranhão. E a senhora Fátima Travassos, procuradora
do Estado do Maranhão, sou seu fã, então é muita honra também tê-la
na Assembleia Legislativa e na Mesa. Muitos outros amigos que aqui
estão, dr. Nicolau, chegando agora também, minha chefinha, porque eu
dou trabalho. Minha chefinha, já providencie, por gentileza, uma cadeira

para nosso amigo, dr. Nicolau, que com certeza tem que tomar assento
também nesta Mesa. Seja bem-vindo, dr. Nicolau. Como daqui a
pouquinho eu ocupo a Mesa e faço relato dos amigos, de quem está
aqui na manhã de hoje, da minha mãe postiça, da minha segunda mãe,
dra. Sônia, também tivemos a honra, e o privilégio de homenageá-la
nesta Casa, um carinho enorme, sempre muito atenciosa, muito
carinhosa comigo. A todos que vieram, professor Marcelo, a todos que
vieram na manhã de hoje para esta justa homenagem. Primeiro falar da
homenagem em si. A Medalha Manuel Beckman é a maior comenda da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e, para o nosso orgulho,
nós nos enchemos de vaidade neste momento, ela foi aprovada de
forma unânime. A Assembleia hoje faz esse justo reconhecimento a
esses dois jovens advogados. Essa justa homenagem, de iniciativa do
deputado Wellington do Curso, faz referência a quem? Ao jovem
advogado Thiago Brhanner, maranhense, de São Luís, nasceu no dia 04
de dezembro de 1983, cursou Direito na Universidade Federal do
Maranhão, na Ufma, Harmonização do Direito, na Europa, e papel da
Advocacia Pública na Università degli Studi di Roma Tor Vergata. É
advogado da OAB, 8546, membro do Tribunal de Ética Disciplinar,
desde 2003, tem exercido também advocacia por mais de 10 anos em
todo o estado do Maranhão e é colaborador do escritório Pedro Leonel
Pinto de Carvalho e Advogados Associados desde 2008. Também é
sócio e diretor de Sérgio Costa Advogados Associados, doutorando em
Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, organizador e coautor
de Aspecto Polêmico de Direito Constitucional Luso-brasileiro, Lisboa
2019, e atualmente é auditor da Comissão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. O outro homenageado, dr.
Daniel Blume, maranhense, de São Luís, nasceu no dia 27 de outubro
de 1977, estudou na escola Literato e Direito na Universidade Federal
do Maranhão. Especializou-se em processo de Direito Eleitoral pela
Universidade Cândido Mendes, cursou Harmonização de Direito na
Europa, o Papel da Advocacia Pública também em Roma na Itália,
doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de
Lisboa, advogado e procurador do estado do Maranhão de carreira e
professor da Escola Superior de Advocacia da OAB. Foi juiz do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, dois biênios, 2004 e 2015,
2016 e 2017, assim como Presidente da Associação de Procuradores
do Estado do Maranhão de 2011 a 2014 e da Comissão de Advocacia
Pública da OAB; é Conselheiro Federal da OAB de 2003 a 2015 e de
2019 a 2021; membro efetivo do Instituto de Advogados Brasileiros,
Comissão de Direito Eleitoral Digital, organizador do livro “Aspecto
polêmico de direito constitucional luso-brasileiro”, membro titular da
Pen Clube do Brasil, da Academia Internacional de Cultura e da
Academia de Letras, membro corresponde da União Brasileira de
Escritores da Academia PAN Americana de Letras e Artes. Ocupa a
cadeira número 15 da Academia Ludovicense de Letras. Já foi
homenageado com a Medalha Simão Estácio da Silveira da Câmara
Municipal e o Troféu Mérito Advocacia Raimundo Faoro CF OAB
2015 e a Medalha do Mérito Eleitoral do Maranhão 2015. Então o
currículo dos nossos dois homenageados na manhã de hoje, mas eu
queria falar um pouquinho especial dos dois. Primeiro, doutor Thiago
Brhanner, filho da dona Edivaldina Costa, mãe, e do João Batista
Costa, pai, e a dona Letícia Costa, sua esposa, mas especialmente falar
do doutor Thiago Brhanner. Um bom filho, bom marido, um homem já
sério, bom pai, um bom amigo. E, quando se fala de Thiago Brhanner,
todos levam à memória um homem digno, honrado, jovem e com muita
responsabilidade e dotado de muita inteligência e um parceiro de todas
as horas. Não importa se é durante a semana, no final de semana, ele
está sempre pronto e à disposição para a família, para os amigos. O
orgulho, seu João Batista, não é seu João Batista? O orgulho: filhão
estudioso, educado e tão bem contribui para a advocacia no estado do
Maranhão. Doutor Thiago Diaz que também honra a advocacia do
estado do Maranhão. E na Assembleia Legislativa também ele dá sua
contribuição em alguns projetos de leis e também algumas ações
populares. Com a sua sensibilidade, com o seu feeling e a capacidade
de captar a demanda da sociedade, apresentando ações populares que
beneficiam a sociedade, que beneficiam a população. E esse jovem
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destemido e que, em alguns momentos, com as suas ações populares
enfrenta todo um sistema, seja de Prefeitura, seja do Estado, seja do
Governo federal, então é um advogado destemido, um advogado
corajoso. Um jovem destemido e corajoso advogado e um amigo em
particular. Eu tenho irmão na advocacia muito mais preocupado comigo
do que eu mesmo. Esse é irmãozão. Esse é um amigo, é o parceiro Dr.
Thiago Bhranner e orgulhosamente um dos melhores advogados do
Brasil, orgulho para a OAB-MA, orgulho para a família, amigos e
orgulho para o Estado do Maranhão, Dr. Thiago Bhranner, Dr. Daniel
Bhranner, orgulho para a Dona Sonia Maria Almeida, essa mãezona
coruja ali com a neta e o seu Antônio Djalma, da esposa, a Priscila, dos
filhos, esse lorde, esse príncipe inglês tão preocupado com a profissão,
tão preocupado com tudo que ele realiza, com tudo que ele toca, assim
caríssima ex-aluna, Andreia, quando esteve lá no TER, durante dois
biênios, não é verdade? Sério, austero, comedido, responsável e
apaixonado pelo o que faz, que ama o que faz tem orgulho pelo o que
faz poeta, puxando as veias da mãe, poeta, escritor que fez o deputado
Wellington declamar poemas do escritor Daniel Blume na tribuna desta
Casa, bom filho, filho orgulhoso da Dona Sônia, bom marido, bom pai,
bom amigo, os dois homenageados, na manhã de hoje, são exemplos da
nova geração, professor Marcelo, exemplo da nova geração, de homens
de bem, deputado Arnaldo Melo, de homens de bem. Eu costumo falar
na tribuna desta Casa e onde quer que eu vá, que Deus durante um
momento em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia, estava
preso na Babilônia, meu amigo professor Sidney, estava preso na
Babilônia, cativo na Babilônia, Deus levantou um profeta, profeta
Jeremias, e Deus inspirou o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias
inspirado por Deus escreveu um livro tão pequeno, o Livro de
Lamentações e tem uma passagem no Livro de Lamentações que eu
conduzo a minha vida todos os dias com essa passagem. Momento em
que o povo de Deus estava cativo, preso na Babilônia, Deus inspira
um profeta e esse profeta nos ensina até hoje que precisamos trazer à
memória as coisas que nos dão esperança. Diante de um momento tão
turbulento, diante de uma crise econômica, de uma crise financeira, de
uma crise política, mas principalmente de uma crise ética, nós trazemos
à memória coisas que nos dão esperança em dois jovens que tiveram na
base do que são hoje, as suas famílias, da educação, de valores, de
respeito ao próximo e de transformar a sociedade na qual eles vivem.
Precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. No dia
a dia desses dois homens, desses dois jovens que transformam a
sociedade na sua volta nos dão esperança de que precisamos acreditar
em um mundo melhor. Não podemos criminalizar a política. A política
é lugar de homens de bem, de motoristas de ônibus, de professores, de
advogados, de juízes, de promotores, de escritores. A representatividade
na política é de suma importância para que os homens bons possam
ocupar um espaço na política. O pior analfabeto é o analfabeto político,
porque do analfabeto político nasce a prostituição, o desemprego e é
por isso que precisamos trazer à memória as coisas que nos dão
esperança. Na manhã de hoje a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão presta uma justa homenagem e essa justa homenagem diz
para os adolescentes que pensam enveredar pelo mundo jurídico, entrar
na Faculdade de Direito, para quem está cursando Direito, para quem
vai fazer o exame da Ordem, para o jovem advogado e para nós que já
estamos na labuta, Dr. Madeira, homens compromissados com as suas
profissões, homens que amam o que fazem, homens que são orgulho
para todos nós. A justa homenagem na Assembleia Legislativa de hoje
é para dizer que respeitamos a advocacia, respeitamos a OAB do
Estado do Maranhão, respeitamos advogados. Esta Casa já homenageou
empresários, juízes, promotores, representantes de atividades culturais,
pessoas simples da sociedade e pessoas renomadas da sociedade. Na
última semana tivemos homenagem a um dos maiores empresários do
Nordeste, do complexo de administração do Grupo João Claudino, do
Armazém Paraíba. Na última semana homenagem a um renomado
jurista, Dr. Alberto Tavares. E hoje uma justa homenagem a dois jovens
talentosíssimos, advogados. Dr. Thiago, Dr. Daniel, que Deus continue
abençoando a vida de vocês abundantemente e que tudo que vocês

toquem seja próspero, seja abençoado em nome de Jesus. Que vocês
possam continuar na luta de vocês, no dia a dia de vocês, fazendo que
tenhamos mais orgulho ainda e, principalmente, dessa geração, dessa
geração que precisa transformar São Luís, transformar o Maranhão,
transformar o Brasil. E é com essa justa homenagem que nós trazemos
à memória as coisas que nos dão esperança. A esperança de dias melhores
com esses dois jovens advogados que fazem a diferença. A Assembleia
Legislativa, de forma unânime, condecora os dois jovens advogados.
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que estão na
Mesa, muito obrigado aos familiares, parentes, amigos, a todos que
acompanham pela TV Assembleia, a todos que fizeram com que essa
solenidade pudesse acontecer, mesmo no período de recesso, à Mesa
Diretora, ao amigo Bráulio, Bandeira, a minha amiga chefinha do
cerimonial, a todos do cerimonial, ao meu gabinete, deputado Wendell,
todos os demais deputados. Mais uma vez, deputado Arnaldo,
deputado Yglésio, muito obrigado. Nós tínhamos aqui outros ex-
deputados também. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos.
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a vida de todos
vocês. Parabéns aos nossos homenageados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Convido, para compor a Mesa, senhor Eduardo
Nicolau, corregedor-geral do Ministério Público. Convido o senhor
deputado Wellington do Curso para fazer a entrega da Medalha Manuel
Beckman, os senhores Daniel Blume e Thiago Brhanner Garcês Costa.
Convido o senhor deputado Wellington do Curso para assumir a
presidência dos trabalhos e desta sessão solene.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Primeiro agradecer mais uma vez ao
Deputado Wendel Lages. Obrigado pela simpatia, obrigado pelo
carinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite de nos ajudar a
presidir a presente sessão. E também agradecer mais uma vez o
Deputado Dr. Yglésio e nosso sempre presidente Deputado Arnaldo
Melo. Senhor Desembargador Jaime Araújo, está tão longe, tão distante.
Venha mais para a frente. Seja bem-vindo à Assembleia. Nosso sempre
Deputado Joaquim Haickel; nossa sempre Deputada Gardênia Castelo,
ex-deputada estadual Gardeninha; nosso sempre Deputado de
Açailândia Sérgio Vieira, ao lado do nosso amigo Carioca. Carioca, seja
bem-vindo, Carioca. E a todos os demais juristas, advogados. Também
registrar a presença de Reinaldo Lopes, presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo, irmão
do nosso amigo César Bombeiro. Meu professor Marcelo de Carvalho,
chefe do departamento de Direito da Uema. Ednarg Marques, promotor
de justiça-corregedor. Convido agora o homenageado, senhor Daniel,
para fazer uso da palavra.

O SENHOR HOMENAGEADO DANIEL BLUME –
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Sessão Solene, Deputado
Wellington do Curso, na pessoa de quem saúdo as autoridades que
prestigiam esta Sessão Solene com as suas presenças. E aqui falo de
integrantes da advocacia, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo,
do Ministério Público e da imprensa. Senhores integrantes da Mesa,
na pessoa de quem saúdo todos os integrantes desta Casa Legislativa.
De início, vejo daqui outras presenças que reprisam a minha vida,
Presidente Thiago Diaz, vejo meus pais Sônia e Djalma. Vejo os meus
pais, Sonia e Djalma, vejo os meus irmãos de sangue, Rafael e Danilo,
vejo amigos de infância e de adolescência, como meu querido Adolfo,
Pérsio Matos, vejo companheiros de Colégio Literato, de Universidade
Federal do Maranhão como a procuradora Simária Uchoa de Menezes,
vejo colegas da Universidade Autônoma de Lisboa, como o próprio
Thiago Brhanner, que hoje é homenageado conosco nessa manhã festiva,
vejo meus colegas de advocacia, aqui muito bem representados pelo
meu presidente bastonário Thiago Diaz e pela secretária-geral da Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, doutora Ananda Farias,
que fez um esforço de, mesmo as vias de ter bebê, comparecer à
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Assembleia para nos prestigiar. Vejo amigos, de longa data, inclusive
com amizades uterinas que remontam não só a minha vida, mas também
a vida dos meus ancestrais como o coronel Aboud, que se encontra
aqui na plateia, amigo do meu avô Agostinho Almeida, sua presença
enriquece essa manhã. Vejo colegas do Tribunal Regional Eleitoral,
como a Dra. Alice Rocha, que dividiu aquele colegiado e com quem
aprendi ao longo de quatro anos, dois mandatos. Vejo colegas da
Procuradoria-Geral do Estado, onde, por meio de concurso, ingressei
na carreira que hoje abraço, de advogado público. Vejo integrantes do
Ministério Público, como o Dr. Eduardo Nicolau, a Dra. Fátima
Travassos e o Dr. Ednarg Marques, que enriquecem também essa
instituição que aqui eles compõem, que é o Ministério Público
Brasileiro. Vejo confrades da Academia Ludovicense de Letras, aos
quais, de público, agradeço pela confiança e pelo privilégio, Presidente
Noberto, que compõe essa Mesa. Repito, pela confiança e pelo
privilégio de ter sido eleito presidente para o biênio 2020 e 2021.
Senhoras e senhores, suas presenças evocam a trajetória que me conduz
até a esta tribuna. Essa Sessão Solene de entrega da Medalha de Honra
ao Mérito, por solicitação do deputado Wellington do Curso, aprovada
por unanimidade pela Assembleia tem um valor simbólico que me leva
a refazer a minha trilha e os desafios de advogar, de pensar, de escrever
e de ousar falar. Sinceramente este é um daqueles momentos em que se
tem muito a dizer, mas pouco a falar quando a boa emoção nos toma e
nos molha os olhos. Preciso de mais de um gole d’água para desembargar
a voz. Necessito hoje aqui nesta tribuna, deputado Arnaldo Melo,
deputada Gardeninha, de uma voz grave e grata, quando graciosamente
recebo a distinção máxima do Poder Legislativo do Estado do
Maranhão, Medalha do Mérito Manuel Beckman. Um corajoso líder
local que morreu enforcado por ter, em 1664, ousado se rebelar contra
os ditames da coroa portuguesa que prejudicava os genuínos interesses
maranhenses e, portanto, brasileiros. Em 16 de janeiro 2019, aqui falo
no Maranhão em que nasci e que renasço todos os dias, falo no Estado
em que nasci e em que renasço e onde moro, onde me casei com Priscilla
e onde tive duas filhas ludovicenses: Beatriz de 13 anos e Valentina de
09 anos, minhas meninas. Neste chão falo e recebo homenagem na terra
para a qual advogo não apenas como procurador do Estado e por quem
sonho sempre como poeta, professora Laura Amélia. Uso o mesmo
pronome “quem” para tratar nosso Estado como uma pessoa pela qual
me exijo contribuir para o crescimento, bem assim para a preservação
de suas tradições culturais e literárias ao longo de uma existência,
desembargador Jaime Araújo. Senhoras e Senhores, por tudo e por
tanto, esta comenda tem um indizível valor simbólico para mim, mesmo
porque devo ao Maranhão quase tudo do pouco que sou e quase tudo
do pouco que tenho. Hoje grande esta posse, pois a ele devo o caminho
a esta medalha que me pesa no peito, essa medalha que me pesa não
apenas no peito, mas me comprime o tórax com a responsabilidade,
aqui ampliada, de ser maranhense. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Concedo a palavra ao homenageado,
senhor Thiago Brhanner Garcês Costa, para fazer uso da palavra.

O SENHOR HOMENAGEADO THIAGO BRHANNER –
Bom dia a todas e a todos. Eu confesso que, apesar de ter costume de
estar na tribuna, esta é a primeira vez que eu trouxe um texto com
medo da emoção. Aqui não estou advogando, não estou tentando
persuadir, estou apenas agradecendo. Então, essa é a primeira vez que
eu vou usar essa técnica respeitando a liturgia da Casa e o tempo de
todos que, em uma segunda-feira de recesso, período de
confraternização, se dispuseram a nos prestigiar e estar aqui já na hora
do almoço. Então, vou tentar ser breve. Cumprimento o senhor deputado
Wellington, na pessoa de quem eu estendo a todos os componentes da
Mesa. Cumprimento o Exmo. Senhor Deputado Wendell Lages, que já
se foi, mas deixo registrado. Deputado Yglésio, por quem nutro uma
grande admiração pela juventude e pela galhardia. Cumprimento o ex-
governador, ex-presidente desta Casa, deputado Arnaldo Melo,
deputada Gardeninha, meu amigo deputado Sérgio Vieira. Cumprimento

também todos os membros do Poder Judiciário na pessoa do
desembargador Jaime de Araújo que, no passado, assim como o deputado
Wellington, fez a indicação para uma honraria por serviços prestados
junto ao Poder Judiciário que me honra bastante. Assim, estendo o
cumprimento a todos os membros, juízes, principalmente os servidores
que têm paciência quando nós, advogados, no interesse de cuidar da
vida dos judicionados, pedimos, clamamos, esperamos a fim de ter um
serviço prestado. Quero, também, dar um abraço na minha família, no
meu pai, na minha mãe, nos meus primos, minhas primas, meus tios,
todos aqueles que, ainda que não de sangue, sejam meus familiares.
Cumprimentar os colegas advogados e as colegas advogadas que todo
dia estão no embate, tentando fazer da advocacia um espaço melhor.
Cumprimentar a imprensa, cuja importância é muito grande. Tenho
voltado parte da minha advocacia para garantir a liberdade de imprensa.
Entendo que, sem a liberdade, não há como se construir uma democracia
justa. Agradecer também aos meus clientes, porque é muita honra você
ter alguém que confia e entrega a sua vida, pela via de um pedaço de
papel, para que busque por reparação ou garanta os seus direitos. Pois
bem, antes, eu preciso agradecer a Deus. Ele é o responsável por me
trazer aqui. Sou muito agradecido, apesar de minha mãe dizer que eu só
quis saber do poder divino para entrar na universidade federal, minhas
filhas, as minhas marias, maria Liz, e Maria Cecília, me mostram, nos
seus sorrisos, que nada está acima de Deus. Te agradeço, Heloise por
ter me trazido essa oportunidade. Então agradeço a Assembleia
Legislativa do Maranhão, que, de forma unânime, me outorgou essa
medalha tão importante, a maior honraria que a gente tem na Casa, a
Medalha Manuel Beckman. Outorga essa que, carinhosamente, se deu
pela indicação do Deputado Wellington, que, além da amizade, me
honra por ser alguém que, longe da regra, não tem origem na política,
mas apena no estudo, no trabalho e na vontade de servir. Por favor,
uma salva de palmas pela bravura desse deputado que está aqui; não
por outra razão, senão pela vontade de mudar o Maranhão. Meus pais,
como são incríveis, invisíveis aos jornais, diariamente mudam o mundo.
O Projeto Marrom, que eu, por muito tempo pensara ser algo que
sacrificou a minha infância, porque o meu pai utilizava o seu ganho
para manter um projeto ambiental, é uma causa inigualável no Maranhão.
Um homem só resiste aos ataques ao meio ambiente na praia do Olho
do Porco. Parabéns, papai, pelo teu serviço. Eu tenho orgulho de ter
um pai que é um herói, João Batista. Minha mãe, Edivaldina,
diariamente, ajuda alguém em bairros pobres, hospitais. Seja onde for,
deixa de estar com a neta, para estar ajudando alguém, independente de
quem seja, apenas para ajudar. Demorei um pouco para compreender,
mas percebi que é uma missão, talvez isso tenha incutido em mim essa
vontade inexplicável de servir o próximo, minha sogra Maria Celeste,
que me acolheu como filho, meu muito obrigado. Pois bem, Fabricando
o Fit Faber, desde 2006, essa primeira frase que se vê nas milhares de
petições que tive a honra de subscrever, a maioria das vezes em conjunto
com brilhantes advogados, aqui cito o saudoso e eterno Pedro Leonel,
meu padrinho Sidney Filho Nunes Rocha e meu padrinho e também
amigo irmão Daniel Blume, além de inúmeros outros colegas que sem
os quais o dia de hoje não seria possível. A expressão em latim Fabricando
o Fit Faber, pode significar exercitando-se se faz o artista, ou a prática
faz a perfeição. Esta expressão forjou a carreira profissional de
inúmeros operadores do Direito, advogados, juízes e aqui identifico o
Dr. Madeira porque, apesar de idade, somos irmãos, porque bebemos
da mesma água, a mesma água que floresceu os frutos que hoje colhemos
e as árvores que ainda estamos plantando. Sob a batuta de Pedro
Leonel que para mim foi pai, além de conselheiro diário, gerações de
profissionais ajudaram a construir o Maranhão que vivemos hoje, mais
uma vez, Deus que nunca me faltou, me proporcionou um ambiente
que pude de forma independente, altiva, e sempre em favor da
Constituição Federal de 1988, contribuir ativamente em inúmeras
questões de interesse social, a Medalha que ora recebo, longe de ser um
prêmio final, é na verdade um convite, um chamado para que, daqui em
diante, não me furte ajudar a construir uma democracia sólida, na qual
todos devemos ser iguais, no ensejo é dever de todos nós não se calar
frente às ilegalidades, e também não se resignar com os abusos de
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poder e de autoridade. E como advogado no artigo 133 da Constituição
Federal de 1988, devo fazer de tudo para nunca deixar de ser
indispensável à administração da Justiça, pois quando falta advogado,
não fica apenas indefeso o cidadão, perde a democracia. Me honra essa
Medalha, não só porque ela vem do Poder, que de forma mais direta
representa o povo, mas também porque o meu amor ao Estado do
Maranhão, não se limita até o Estreito dos Mosquitos. Devo minha
infância à cidade de Imperatriz, onde até hoje guardo muitos dos meus
melhores amigos. Semana passada mesmo, eu estive por lá e pratiquei
um ato que sempre fiz em segredo, passei na Rua 3, Quadra 702, Casa
8, Parque do Buriti, ali nos anos 90 estão as minhas melhores
lembranças. Fui uma criança feliz, não sem antes cuidar dos deveres
escolares cobrados pelos meus pais. Carinho nutro ainda por outras
cidades, que cito: Santa Luzia, Açailândia, Grajaú, São João Batista e
muitas outras, delas vêm pessoas que contribuíram para a formação do
meu caráter e ajudam diariamente a construir um Maranhão melhor.
Enfim, certamente a homenagem é um feito inesquecível para mim,
mas não pode ser motivo de envaidecimento ou contentamento.
Portanto, aproveito esta oportunidade para renovar um compromisso
que me nutre e sempre me nutriu, que é contribuir com a Democracia
do Estado do Maranhão, seja na defesa dos meus clientes, seja na
defesa das causas de interesse social. Para Shakespeare ser grande é
abraçar uma grande causa e a minha causa é o Estado do Maranhão.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Registrando também a presença do
amigo, vereador Batista Matos, sentadinho lá atrás. Batista Matos,
muito bom revê-lo, recuperação na sua saúde, muito bom mesmo, que
Deus continue abençoando a sua vida. Nosso amigo professor, advogado
Dr. Thales; Dra. Alice, juíza de Direito. Dr. Correia, empresário
português. Doutor Luís Guterres Miranda, membro da Academia de
Letras Jurídicas. Coronel Aboud. Doutora Orlica Ericeira, procuradora
do Estado. Doutor Caio Vitor, diretor tesoureiro da OAB. Laura Amélia
e Damares, membros da Associação Maranhense de Letras. E agora
concedo a palavra ao Dr. Thiago Diaz, Presidente da OAB-MA.

O SENHOR PRESIDENTE DA OAB THIAGO DIAZ - Bom
dia a todos. Senhoras e Senhores, início de tarde. Primeiro falar da
honra de poder manifestar nesta sessão de homenagem a dois queridos
amigos: Daniel Blume e Thiago Brhanner. Saudar e parabenizar
inicialmente também pela iniciativa da indicação da Medalha, o
Deputado Wellington do Curso, querido amigo que tem dado verdadeiro
exemplo no exercício de seu mandato, com fiscalização e com atuação
em defesa da sociedade, em defesa daqueles que precisam de sua atuação
profissional dentro do Parlamento, ser a voz do cidadão. E esse é o
papel do Parlamento. Falar da honra, Thiago Brhanner, também
costumo muito utilizar a tribuna, mas, sem dúvida nenhuma, falar na
tribuna da Casa do Povo, na tribuna da Assembleia Legislativa do
Maranhão, Casa do Poder Legislativo, é uma honra inenarrável, primeira
vez que uso esta tribuna, sem dúvida nenhuma ficará marcado na minha
história, na minha vida. Dizer que também tive orgulho e alegria de ser
agraciado, há pouco tempo, com a Medalha Manuel Beckman, ainda
vou marcar a data para vir receber, mas estava ali sentado,
atenciosamente ouvindo os belos discursos de Daniel e de Thiago, o
que me traz desafio ainda maior, deputado Wellington, de falar após os
dois. Quero, em seu nome, em nome do deputado Yglésio, em nome do
deputado Arnaldo Melo, saudar todo o Poder Legislativo do Estado do
Maranhão. Em nome do desembargador Jaime Ferreira Araújo,
cumprimento o Poder Judiciário, saudar os representantes do Poder
Executivo aqui presentes e, de maneira muitíssimo especial, a advocacia
do meu querido estado do Maranhão, os advogados e advogadas inscritas
na OAB Maranhão. Deputado Wellington, inicio fazendo uma citação
de Aristóteles para dizer que V. Ex.ª mais uma vez andou muito bem na
indicação dos agraciados com a Medalha Manuel Beckman. Aristóteles
nos ensinava que a grandeza não consiste em receber honras, mas em
merecê-las, e as duas personalidades hoje indicadas, que hoje recebem

a Medalha Manuel Beckman, são duas figuras que merecem as honrarias
que hoje a eles são outorgadas, que lhe são conferidas. Destaco, de
maneira muito especial, e Daniel Blume falou sobre Manuel Beckman,
que é a maior comenda do Poder Legislativo do Estado do Maranhão,
um revolucionário, alguém que, ao longo de sua vida, ousou se contrapor
aos poderosos, alguém que, ao longo de sua vida, pagou os preços por
fazer aquilo que entendia correto, por aquilo que entendia ser adequado.
As duas figuras que hoje recebem a Medalha Manuel Beckman, sem
dúvida nenhuma, honram a memória daquele que dá nome à medalha.
Daniel Blume é amigo antigo da família, estudou com meu irmão, o
Bruno aqui presente, ainda no colégio. Daniel, tive o prazer de conhecer
nos idos de 2009, não sei se ele recorda, mas Daniel sempre com o afã
de buscar a melhoria para a advocacia, sempre no intento de buscar
ajudar e auxiliar os colegas no exercício profissional, em 2009, lançou
o movimento que queria repensar a advocacia no Maranhão, era o
Inova, do qual eu tive a alegria de fazer parte, que deu uma grande
contribuição ao debate político da Ordem na época. Não se sagrou
vencedor na eleição, mas sem dúvida notabilizou-se por fazer daquela
eleição na OAB, que é uma instituição em defesa da advocacia, é uma
instituição de defesa da sociedade, fosse uma eleição voltada e pautada
por propostas, voltada e pautada por valores e por sentimentos de
melhoria, tanto para a advocacia, como para a sociedade em nosso
estado. Daniel, em 2015, e aqui faço uma inconfidência, Daniel, quase
me fez não ser candidato a presidente da Ordem. Utilizando-se da
amizade que temos, me convidou para conversarmos, tentou que eu
fizesse uma composição, então, com o grupo que fazia parte da Ordem.
E eu disse: “Daniel, agradeço enormemente seu convite”. E era com a
melhor de todas as intenções, mas, mesmo sabendo da boa intenção e
da boa vontade de que é do âmago de Daniel, eu disse: “Daniel,
precisamos renovar”. Foi o termo que usei à época. Precisávamos
repensar a advocacia, precisávamos das inovações e dos debates. Eu
acho que o Poder Legislativo dá sempre exemplo da democracia, da
importância que tem dos pensamentos diferentes, da importância que
tem as divergências, porque um período em que o país passa por tanto
radicalismo, por tanto extremismo, temos que ter sempre em mente,
que o diálogo é o caminho da construção do futuro. Das divergências,
nascem as soluções e os caminhos melhores a serem trilhados por
todos nós. Das divergências é que nascem efetivamente a construção
de dias melhores para a nossa sociedade. E falar isso dentro do
parlamento, falar isso na Casa do Povo na Assembleia Legislativa do
Maranhão é algo que me deixa muito feliz de destacar a importância
das diferenças, porque isso é da essência do Poder Legislativo. Daniel,
que tem como característica, e o Deputado Wellington muito bem
destacou, é um lorde. Um lorde que a todos nós encanta. Um lorde não
só pela maneira de se portar, mas pelos valores éticos, morais, pelas
características pessoais que devem ter os lordes, um homem preocupado
com o outro, preocupado com o próximo, respeitoso, educado, sempre
com lhaneza no trato, com educação com todos. Uma pessoa que tem
como predicados a lealdade, a amizade, a verdade em suas manifestações.
Isso são valores, Deputado Wellington, que os lordes devem ter. E
Daniel porta-se realmente sempre como um lorde. Peço uma salva de
palmas ao meu querido amigo Daniel Blume, grande merecedor dessa
Medalha. Thiago Brhanner, eu conheci há muitos anos, idos de 2006.
E os caminhos da vida e do destino quiseram que juntos fizéssemos
uma pós-graduação em direito tributário. Somos quase contemporâneos.
E eu já via em Thiago, naquela época, ainda quase no começo de nossa
caminhada profissional, características e peculiaridades que hoje ficam
cada vez mais marcantes. A preocupação com a capacitação, com a
especialização para o bom exercício da advocacia, a preocupação
incessante de estar buscando melhorar a cada dia, de buscar aperfeiçoar-
se, de buscar ter como um norte, como um porto, como farol, além do
exercício profissional da advocacia, a preocupação máster com a
sociedade. E isso, com o passar dos anos, Thiago, tenho orgulho de
dizer, ficou cada vez mais marcante, mais latente, tanto na sua forma
de ser comunicativo, amigo de todos, mas, sobretudo, pela sua atuação
profissional. E aí uma ligação siamesa entre a sua atuação profissional
na ações populares e a defesa da sociedade, a defesa dos valores
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constitucionais, a defesa dos valores éticos e morais, a defesa daquele
juramento que fazemos quando entramos na advocacia, a defesa da
ordem jurídica do estado democrático, por vezes, fazendo aquilo que
Manuel Beckman fez: enfrentando os poderosos, indo contra a corrente
majoritária, defendendo os valores que são importantes mesmo que
por vezes isso pudesse importar em desagradar quem quer que fosse.
Mostra com isso um caráter combativo, um caráter altivo, altaneiro de
quem tem a preocupação com as causas populares, de quem tem a
preocupação com aquele legado que Ruy Barbosa nos deixou como
Patrono da Advocacia de que “com a lei, pela lei e dentro da lei porque
fora da lei não há salvação”. Para destacar que é com esse pensamento,
que é com essa destinação, com esse desiderato, com esse ponto de
vista, deputado Wellington, que vejo terem sido muito bem outorgadas
as medalhas hoje recebidas por Daniel Blume, recebida por Tiago
Brhanner, destacando no final a importância de que todos nós tenhamos
sempre em mente que é possível, apesar das dificuldades, apesar dos
momentos tormentosos pelos quais passamos, apesar dos extremismos
e dos radicalistas de plantão pensar, sim, em dias melhores, tendo
sempre em mente fazer, como fazem Daniel e como fazem Thiago,
fazer seu dever de casa, fazer cada um a sua obrigação, fazer cada um
aquilo que entendemos correto, dentro dos valores éticos e morais, em
defesa da cidadania e da sociedade. Encerro citando uma passagem que
gosto muito e cito às vezes nos meus discursos na Ordem do músico e
um compositor Bob Marley, ele nos diz que é melhor atirar-se à luta
em busca de dias melhores, mesmo correndo riso de perder tudo, do
que permanecer estático, como os pobres de espírito que não lutam,
mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota e nem a
glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espírito, ao final de
sua jornada pela terra, Deputado Wellington, não agradecem a Deus
por terem vivido, mas desculpam-se perante Ele, por terem apenas
passado pela vida. Temos nós todos que ter em mente, que ao chegar
ao final da vida, ter agradecido a Deus por termos vivido em defesa da
sociedade, em defesa da cidadania, em defesa da Constituição. Deus
nos abençoe, muito obrigado, a todos e um bom dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Fazer alguns registros ainda, do
advogado Adroaldo Sousa, do advogado Aristóteles Duarte, membro
da MPU, e também da Advogada, Dra. Ananda Farias, Secretária-
Geral da OAB, que Deus lhe conceda saúde e que a senhora tenha uma
gestação abençoada, dê à luz com saúde e muita sabedoria. Chegamos
ao final da Sessão Solene, e, mais uma vez, em nome do Presidente
Othelino, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e todos os demais Deputados, não só os que estavam
presentes, estão presentes, Deputado Wendell, Deputado Yglésio, e
nosso sempre Presidente Arnaldo, nosso ex-Governador, nosso ex-
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Arnaldo Melo, todos
os demais Deputados da Assembleia Legislativa, nosso muito obrigado
a todos que vieram a Casa do Povo e considero encerrada a presente
Sessão Solene.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1220/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no art. 35 da Constituição do Estado,

RESOLVE:

NOMEAR Comissão de Representação Interna composta
pelos senhores Deputados: Duarte Júnior(PCdoB-BPUPM), Fernando
Pessoa (Solidariedade-BSP), Drª Helena Duailibe (Solenidade -BSP),
Roberto Costa (MDB-BPO) e Wendell Lages (PNM -BPD), tendo
como finalidade atuar durante o recesso parlamentar, com as seguintes
competências:

I – RESOLVER as questões inadiáveis surgidas durante o
recesso parlamentar;

II – APRECIAR e votar pedidos de licença que derem entrada
durante o recesso;

III – ATENDER o que dispõe os incisos II e III do § 2º do art.
32 da Constituição do Estado do Maranhão.

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em 18 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Dr. Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 41/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA G N ADMINISTRADORA DE
ATIVOS PRÓPRIOS LTDA., firmam entre si o primeiro
apostilamento ao referido contrato. OBJETO: Reforço do empenho
da despesa de nota nº 2019NE001873, no valor de R$ 2.666,66 (dois
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 –
Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Sunação: 000011
– Atuação Legislativa do Maranhão; Natureza de Despesas:
33.90.39.10–Locação de imóveis. Fonte: 0.1.01.000000–Recursos
Ordinários–Tesouro - 0101000000. NOTA DE EMPENHO: Para
cobertura das despesas relativas ao exercício do presente apostilamento,
foi emitida a Nota de Empenho nº 2019NE003052, de 17/12/2019, no
valor de  R$ 2.666,66 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos). BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5353/2019-ALEMA. DATA
DA ASSINATURA: 18/12/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. São Luís–MA, 19 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador-Geral.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 15/2016-AL. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA
TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA.. OBJETO:
Prorrogação do presenta contrato por mais 12 (doze) meses, com
início em 19 de dezembro de 2019 e término em 19 de dezembro de
2020, sendo que o valor contratado permanece, mensalmente, em R$
7.283,12 (sete mil, duzentos e oitenta e três reais e doze centavos) e,
anualmente, em R$ 87.397,44 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa
e sete reais e quarenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R$ 2.670,47
(dois mil seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), tendo
sido emitida a Nota de Empenho nº 2019NE003019 de 11/12/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 –
Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);
Natureza de Despesas: 33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais;
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2019 45
Histórico: Prorrogação do Contrato de nº 15/2016, com prestação de
serviços de TV por assinatura com transmissão via cabo em sinal
digital de alta definição para 130 pontos, com valor para 2019 de R$
2.670,47 (dois mil seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)
e para 2020 de R$ 84.726,97 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte
e seis reais e noventa e sete centavos). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
e Processo Administrativo nº 4416/2019. DATA DA ASSINATURA:
18/12/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA –
EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA., CNPJ
nº 02.995.233/0001-05. São Luís–MA, 19 de dezembro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 47/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA SOUSA BARROSO
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Retificação do prazo
de vigência do presente contrato, que passa a ser de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura, condicionada sua
eficácia à publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Estado –
DOE e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa - DOAL. BASE
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4769/2019-
ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA SOUSA BARROSO
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 23.700.800/0001-10.
São Luís–MA, 19 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 03/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA CLARA COMUNICAÇÃO LTDA..
OBJETO: Acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) ao valor da
contratação original, equivalente a R$ 3.056.250,00 (três milhões,
cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), sendo que o valor
total aditivado será dividido entre as empresas prestadoras do serviço
de publicidade (CLARA COMUNICAÇÃO LTDA., ora contratada,
VITALE PROPAGANDA EIRELI-ME, Contrato nº 07/2019, e
PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., Contrato nº
06/2019), sendo os percentuais de cada empresa condicionados aos
serviços que serão solicitados para cada uma, em consonância com os
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 812.700,00 (oitocentos e doze mil e setecentos
reais), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2019NE002999 de
09/12/2019.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função:
01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);
Natureza de Despesas: 33.90.39.90 – Serviços Publicidade; Fonte de
Recursos: 01.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico:
Serviço de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo,
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna,
a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com intuito de
atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação sobre o
Poder Legislativo. DATA DA ASSINATURA: 18/12/2019.
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA – EMPRESA
CLARA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ nº 02.876.884/0001-78.
São Luís–MA, 19 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 13/2017-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Fica
prorrogado em 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução dos serviços,
constante na cláusula nona do ajuste a contar do dia 01 de outubro de
2019 e fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de vigência do
contrato, com início em 12 de maio de 2020 e término em 12 de
novembro de 2020. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos
Administrativos nº 3925/2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado
OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e POLO
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.822.637/
0001-26, CONTRATADA, através de sua representante legal Geniva
Coelho Batista Barros, CPF nº 449.964.893-91. DATA DA
ASSINATURA: 01/10/2019. São Luís–Ma, 19 de dezembro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral
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