
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020 1

ANO XLVII - Nº 031 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: 62 PÁGINAS
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

18.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................03

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

MOÇÃO.......................................................................................05

REQUERIMENTO.........................................................................05

RESUMO DA ATA.........................................................................14

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)

08. Deputado Dr. Yglésio (PDT)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)
14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
03. Deputado Hélio Soares (PL)

15. Deputada Mical Damasceno (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
19. Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
20. Deputado Paulo Neto (DEM)
21. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
22. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
23. Deputado Ricardo Rios (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

24. Deputado Zé Gentil (PRB)
25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Zito Rolim (PDT)
27. Deputado Wendell Lages (PMN)

Vice-Líderes: Deputado Wendell Lages
                       Deputado Ricardo Rios
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretário de Estado

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................14

SESSÃO SOLENE.........................................................................16

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................22

RESENHA......................................................................................23

PARECER.......................................................................................24

DESPACHO...................................................................................61

OFÍCIO.........................................................................................61



QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Ariston Sousa
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Duarte Júnior
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Hélio Soares
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Ariston Sousa
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles

Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston Sousa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Pastor Cavalcante

Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ariston Sousa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Adelmo Soares
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Zito Rolim
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Fábio Macedo
Deputado Paulo Neto
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Wendell Lages
Deputado Paulo Neto
Deputado Fábio Macedo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Ariston Sousa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rafael Leitoa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Ariston Sousa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/03/2020 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.............................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. OPOSIÇÃO.......................................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
5. PSDB........................................................................... 05 MINUTOS

SESSÃO ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA  11.03.2020 – QUARTA-FEIRA

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

1. PARECER Nº 058/2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 384/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE “DISPENSA A
NECESSIDADE DE CARIMBOS EM PRESCRIÇÕES,
RELATÓRIOS E ATESTADOS MÉDICOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS NO ESTADO DO MARANHÃO” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.

2. PARECER Nº 065/2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 466/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE VISA DISPOR SOBRE A
CAMPANHA EDUCATIVA PUBLICITÁRIA DE ALERTA PARA
A POPULAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE “DEFESO”, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

lI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 101/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJAM RETIRADOS DE TRAMITAÇÃO
OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 02 E 03/2020,
DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/03/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/20, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades administrativas aos
torcedores infratores e aos clubes de futebol cuja torcida praticarem
crime de racismo em estádios do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/20,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que condede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” a promotora de
justiça Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann.

3. MOÇÃO Nº 011/20, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Sr. Carlos Gaspar, pela eleição como Presidente
da Academia Maranhense de Letras (AML).

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 061/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual Nº 8.640 de 2007,
dispondo sobre a utilização de milhagens geradas pelas viagens aéreas

realizadas por agentes públicos e pagas pelo erário do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 062/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº 8.759 de
2008, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas –
FEPOD no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadã Maranhense a Jacinta Silva Machado.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/20, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que obriga os estabelecimentos comerciais e
complexos esportivos, que possuírem sistemas de som, a divulgarem
uma mensagem de áudio de combate à violência da mulher no âmbito
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 056/2020, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual de Apoio as
Comunidades Terapêuticas no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 057/20, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual de Educação
e Conscientização do Autismo no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 058/20, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o “Instituto
Kerigma (ISK), no Município de São Luís – MA”, com sede e foro no
Município de São Luís, no estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 059/20, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares –
AMCLAM.

6. PROJETO DE LEI Nº 060/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de Utilidade Pública a União das
Associações na Agricultura Familiar no Estado do Maranhão –
UNAAFEM.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Raul Cavalcante Batista”.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/20,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração da Resolução
Legislativa Nº 800 de 31 de agosto de 2016.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 053/20, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Lavradores(as) Quilombolas do Povoado Monteiro e
Adjacência (ALQPMA), com sede na zona rural de Timon - MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/20,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Sr. Plínio Valério Túzzolo, natural da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/20,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que dispõe sobre
reserva de cargos a pessoa com deficiência na Assembleia Legislativa
do Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  10 DE MARÇO DE 2020.

Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de março de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

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

I – ABETURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 063 / 2020

Estabelece penalidades administrativas aos
torcedores infratores e aos clubes de futebol cuja
torcida praticarem crime de racismo em estádios
do Estado de Maranhão.

       Art. 1º Aos torcedores e aos clubes de futebol cuja torcida
praticar atos de racismo nos estádios ou localidades relacionadas à
torcida será aplicada sanção administrativa, nos termos desta lei, sem
prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei.

     Parágrafo único. Considera-se racismo o ato resultante de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional, conforme a Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

      Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo
Estadual de Combate ao Racismo, para o qual reverterão as multas
arrecadadas, que serão aplicadas em ações de enfrentamento do racismo
e em campanhas de conscientização.

Art. 3º A administração pública poderá aplicar aos infratores,
sempre garantida à prévia e ampla defesa, as seguintes sanções:

I – advertência;
II – multa ao torcedor infrator:
a) de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais);
b) de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de reincidência, dobrando-

se o valor em caso de reincidência sucessiva;
III – multa ao clube infrator:
a) de R$ 2.000 (dois mil reais) a R$ 3.000 (três mil reais); 

b) de 6.000 (seis mil reais) em caso de reincidência, dobrando-
se o valor em caso de reincidência sucessiva.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos do art. 3º
serão aplicadas gradativamente com base na reincidência do infrator ou
na gravidade do fato.

Art. 4º Os clubes somente serão responsabilizados pelas
infrações cometidas por seus torcedores se:

I – houver comprovação de materialidade ou prova testemunhal;
II – o infrator não puder ser identificado.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 018 / 2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” a promotora de justiça Maria de Jesus
Rodrigues Araújo Heilmann

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” a promotora de justiça Maria de Jesus Rodrigues Araújo
Heilmann

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann nascida em

12.11.1965, filha de Meraldo Santos Araújo e Irene dos Santos Rodrigues
Araújo, sendo a 6ª filha de uma família de 9(nove) irmãos.

Maria Rosa, Maria Anunciação, Maria Teresa, Maria Lúcia,
Maria do Carmo, Maria Eugenia, Meraldo Filho e Marcio Antônio.

Maria de Jesus desde a infância demostrou uma personalidade
de disciplina e retidão nas suas atitudes, defendendo sempre a verdade
com uma imensa pureza no coração.  Ainda na infância, surpreendeu
aos pais, num tempo em que não havia internet, escrevendo um texto
onde assinava Maria de Jesus, “Promotora de sua própria comarca”
causando surpresa aos seus pais pelo uso das palavras até então
desconhecidas para uma criança. Durante o período escolar sempre se
preocupou com estudos e em primar pelas suas amizades de escola
que ainda hoje as mantêm com lembranças vivas em sua memória.

Falar na formação da promotora Maria de Jesus é falar em uma
vasta experiência e em uma grande área de conhecimento de uma pessoa
muito dedicada nos estudos e na vida, afinal foi com muito louvor que
se formou na Faculdade Federal Do Maranhão (UFMA) e em seu
trabalho de conclusão já trouxe um tema muito polêmico na época
“Reflexões sobre o uso e posse temporária da terra no Brasil.” Orientada
pelo professor e atualmente Ministro do STJ Reynaldo Soares da
Fonseca.

Foi bancária do antigo Banco Sudameris do Brasil na Rua da
Paz onde conheceu seu esposo Luiz Felipe Pinto Heilmann.

Aprovada em concurso público para a Caixa Econômica Federal,
ainda assim, ocupava seu tempo livre para continuar estudando, sempre
objetivando o Ministério Público Estadual onde em 1992 obteve êxito
no concurso a que se submeteu, para o cargo de Promotor de Justiça,
Atuou em Comarcas de vários municípios do Maranhão, desenvolvendo
suas atividades funcionais como Promotora de Justiça sempre com
competência, zelo, dedicação e comprometida com a Justiça e a Ética.

Quando, definitivamente, foi promovida por unanimidade por
merecimento para a Comarca de em São Luís realizou concurso público
para o cargo de Professor da UFMA.

Desenvolve à docência de forma criteriosa e comprometida
com o magistério desde 1997.

Em 2004 entrou no Mestrado em Direito na Universidade de
Lisboa, sendo aprovada e como produto da pesquisa de sua dissertação
lançou o livro A Globalização e o novo Direito Administrativo pela
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editora Juruá, hoje adotado no curso de Mestrado em Direito da
tradicional Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em outras
Universidades Federais.

Continuando suas pesquisas partiu para a realização do
Doutorado na Universidade de Barcelona integrando a sua pesquisa
com a Universidade de Sorbone, em Paris, produzindo a sua tese
direcionada ao Direito das Águas com uma abordagem ricamente
desenvolvida e tendo como diretora da tese a Dra. Catedrática Maria
Jesus Chiner que se tornou amiga após essa trajetória de pesquisa.

Já em seu vasto currículo, podemos mencionar as inúmeras
benfeitorias que ela presta na sociedade maranhense reconhecido através
de diversos títulos e prêmios podermos citar alguns destes sendo eles:

2018 Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços
ao Direito Maranhense, Escola Superior de Advocacia-ESA/MA e
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-MA.

2017 Comenda Ironilde Sousa Ribeiro - 25 de Ministério Público
do Estado do Maranhão, Associação do Ministério Público do Estado
do Maranhão.

2017 Diploma de Honra ao Mérito - 20 anos de dedicação à
instituição MPMA, Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público
do Estado do Maranhão.

2017 Diploma de Honra ao Mérito - Atuação Institucional e
Fortalecimento do MPMA, Procuradoria Geral de Justiça -
Cinquentenário do cargo de Procurador Geral de Justiça.

2008 Medalha Doroteu Soares Ribeiro - 90 anos do Curso de
Direito da Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Direito
da Universidade Federal do Maranhão.

2007 Comenda Arcelina Mochel, Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão.

1998 Medalha Dr.José Viana Vaz - 80º Aniversário da Faculdade
de Direito do Maranhão, Departarmento de Direito da Universidade
Federal do Maranhão.

Não paramos por aí, a PROMOTORA MARIA DE JESUS
tem vários Artigos completos publicados em periódicos e lançamento
como já dito anteriormente de seu livro em 2010, ‘’Globalização e o
novo direito administrativo’’ dentre outras obras que ela fez parte ou
até mesmo contribui com seu vasto conhecimento no assunto dentre
eles:

1. O princípio de subsidiariedade no federalismo brasileiro. In:
Sérgio Victor Tamer. (Org.). TEMAS CONSTITUCIONAIS: o direito
constitucional no Brasil e na Península Ibérica. 1ªed.Sao Luis: SVT
Editora, 2018, v. I, p. 307-327.

2. A proteção processual dos interesses supraindividuais. In:
Escola Superior do Ministério Público. (Org.). Direitos Fundamentais,
Democracia e Cidadania _ Estudos em homenagem a Elimar Figueiredo
de Almeida Silva. 1ªed. São Luis: PGJ, 2010, p. 187-210.

3. Tendencias de Remunicipalización de la Gestión Publica de
Agua. REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO,
v. VI, p. 181-205, 2018.

4. Derecho y Sostenibilidad Soberanía del Agua: Gobernanza
y Participación Ciudadana. Revista Internacional Consinter de Direito,
v. III, p. 03, 2016.

5. O princípio de subsidiariedade no federalismo brasileiro.
Revista Juris, v. 02, p. 62-75, 2014.

6. Líneas de evaluación del derecho ambiental en la sociedad de
riesgo. Medio ambiente & derecho, v. 16, p. 01-01, 2007.

 Hoje a Dra. Maria De Jesus está Enquadrada 8ª Promotoria
Criminal da entrância final, onde presta um trabalho de excelência com
muita seriedade e compromisso com a sociedade maranhense

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 011 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando

extensa admiração pelo Sr. CARLOS GASPAR, pela eleição como
Presidente da Academia Maranhense de Letras (AML).

A posse da sua nova diretoria, que tem como presidente o
escritor e empresário Carlos Gaspar na Academia Maranhense de Letras
(AML). A diretoria foi eleita dia 28 de novembro do ano passado e terá
mandato que se estende até março de 2022.

Carlos Gaspar, o novo presidente da AML, além de escritor,
pesquisador, cronista, pesquisador e professor universitário, se destaca
também no setor produtivo, com negócios nos segmentos de veículos,
construção civil e outros.

Ele já presidiu a Junta Comercial do Maranhão (Jucema);
Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL), Associação
Comercial do Maranhão (ACM), Federação das Associações
Empresariais do Maranhão (Faema) e Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae-MA).

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr.
CARLOS GASPAR, pela eleição como Presidente da Academia
Maranhense de Letras (AML).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 101 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, a retirada de tramitação do Projeto de Resolução
Legislativa nº 02/2020 e do Projeto de Resolução Legislativa nº
03/2020, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de março de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.03.2020
EM: 09.03.2020

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Antônio Pereira, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros secretários presentes à Mesa,
colegas deputados, imprensa, galeria, estamos aqui, nessa manhã, a
pedido do nosso, em comunhão com o Deputado Rildo, Deputado
Pastor Cavalcante no sentido de trazermos as notícias da nossa região
em relação ao excesso de chuvas que vem caindo sobre a região Tocantina,
Imperatriz e região. Estivemos nesse final de semana na região de
Amarante, Buritirana, Senador La Rocque, João Lisboa, onde usamos
a MA-122 ali próximo de Buritirana, entre Senador La Rocque e
Buritirana, próximo ao povoado de Jenipapo. Nós ali vimos uma grande
erosão que passamos. Inclusive filmei. Tanto eu como Pastor Cavalcante
passamos lá e filmamos aquela estrada, a MA-122. Mais à frente,
depois de Buritirana, antes de Amarante, houve, Deputado Rildo, Vossa
Excelência sabe, a ruptura completa da estrada da MA-122 mais ou
menos assim no trecho entre 35 e 45 metros. Os açudes e peixes na
região romperam e levaram a estrada. Muita chuva. Chuva importante
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para o nosso pecuarista, para o nosso produtor rural, de uma maneira
geral, mas também que tem trazido não só na zona urbana, mas também
na zona rural, grandes prejuízos. Pontes que a água levou, cabeças de
pontes que a água levou, estradas que foram bastantes estragadas.
Mas o que eu quero chamar atenção é que os prefeitos daquela região,
praticamente todos, têm tido uma grande atenção nesse sentido. Não
só aqueles prefeitos que votam em mim, ou no Rildo ou no Pastor
Cavalcante, mas os que não votam também em mim. Todos têm se
dedicado, Senhor Presidente, colocado ali a máquina do município, a
gestão para facilitar a vida dessas pessoas prejudicadas pelo excesso
de chuva desse ano. Mas eu quero aqui, ressaltar o trabalho do Clayton
Noleto, Secretário de Estado de Infraestrutura. Eu e o Pastor Cavalcante,
em Buritirana, no domingo pela manhã, quando houve o rompimento
da MA-122, ligamos para o Clayton Noleto, quase de madrugada, às 7
horas da manhã. E ele, imediatamente, deslocou uma equipe de uma
empresa responsável pela manutenção daquela estrada, a Terra Mata.
E já cruzamos com a Terra Mata, com equipamentos da Terra Mata,
com máquinas pesadas, caminhões, pessoal para buscar uma solução.
Claro que a solução não é imediata. Até porque ainda escoava, nesse
momento, bastante água, mas eu quero chamar a atenção que houve,
sim, uma resposta imediata do Governo do Estado, através do Secretário
Clayton Noleto e que, com certeza, através também do Governador
Flávio Dino para resolver, para trazer uma solução, para que nós
possamos ali, outra vez, fazer com que o trânsito da MA 122 retorne
a sua normalidade. Portanto, eu quero ressaltar o compromisso dos
prefeitos da região, do Prefeito Jairo Madeira, em especial do Prefeito
Vagtonio Brandão e da Prefeita Joyce Marinho, em especial, mas
também ressaltar a imediata ação propositiva do Governo do Estado
no sentido da recuperação da MA-122. Senhor Presidente, era isso que
eu queria ressaltar nesta manhã e também dizer que nós temos aí um
projeto que tramita nesta Casa de grande importância, que é o
zoneamento da pré-amazônia que, na realidade, é um estudo econômico
também e que tem muitos interesses na região. Tenho certeza de que
como eu o Pastor Cavalcante fomos demandados, fomos procurados
ali por pecuaristas, por associação de produtores rurais ali da região
Tocantina, o Rildo também me parece que foi procurado. Enfim, todos
nós ali da região, porque é uma região produtiva, uma região forte na
pecuária, forte na agricultura. Nossa região, uma região representando
Açailândia e Imperatriz e fomos procurados. Estamos atentos, hoje,
nós admitimos esse Projeto de Lei. O Deputado Rafael Leitoa foi o
relator na Comissão de Constituição e Justiça. Nós admitimos para
adentrar o regime jurídico da Casa e vai ser discutida essa questão,
senhores, na Comissão de Meio Ambiente, onde, com certeza,
poderemos qualquer Deputado apresentar as Emendas necessárias para
corrigir algumas inadequações que foram feitas que estão sendo inclusive
conversadas com a Casa Civil e com quem de direito do Governo do
Estado. Eu tenho absoluta certeza que essa questão do zoneamento
será no final, várias mãos, muitas mãos, incluindo também aí as ideias
dos produtores rurais do Maranhão, nós, finalmente, faremos um
documento extremamente importante e a contento de todas as classes
no estado do Maranhão. Era esse o meu registro nessa manhã, Senhor
Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras, senhores membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, imprensa. Senhor Presidente, mais
uma vez, venho à tribuna desta Casa para mostrar a nossa preocupação
com as enchentes, com as chuvas que vêm ocorrendo em todo estado
do Maranhão, mais precisamente, na região Central do Maranhão,
região Centro Sul do Maranhão. E eu encaminhei aqui uma Indicação
ao Governo do Estado do Maranhão, quero ler aqui para V.Exas., que,
depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado Ofício ao Exmo. Senhor
Governador Flávio Dino, de uma Indicação que acabei de dar entrada

na Casa, solicitando em caráter de urgência que seja enviada uma
equipe da Defesa Civil do Estado do Maranhão aos municípios de
Barra do Corda e Grajaú. Grajaú, estive lá presente e vi a realidade, vi
centenas de residências inundadas pelo volume de água do Rio Grajaú
e precisa realmente da Defesa Civil, urgentemente, em caráter de
urgência lá no município de Grajaú para que possa, com o poder
municipal, com a prefeitura municipal trabalhar e ver amenizar a situação
daquela população. Da mesma forma, no mesmo dia estive também na
minha querida Barra do Corda, onde andei nos rios Corda e Mearim, vi
os dois rios. O Rio Corda é afluente do Rio Mearim, no Centro da
cidade em Barra do Corda, mais precisamente no Balneário Guajajaras,
lá em Barra do Corda, e vi o volume d’água de aproximadamente, o
crescimento do volume d’água das chuvas até domingo, estava em
torno de 5m acima do nível normal. E essa nossa preocupação, senhor
Presidente, com os ribeirinhos, englobando as cidades ribeirinhas
também, além de Barra do Corda, a nossa preocupação, deputado
Vinícius Louro, que além de Barra do Corda, uma cidade que está mais
alta e o rio estar com volume aproximadamente 5m além do nível
normal, já existem pessoas desabrigadas. Dezenas ou centenas de
pessoas desabrigadas por conta das cheias do rio, como presenciei,
percorri de barco e vi bares, restaurantes, residências, todas inundadas
em Barra do Corda. Então precisa que esta Casa envie imediatamente
ao governador Flávio Dino. Já estou indo ao Palácio dos Leões tratar
exatamente desse assunto com o secretário-chefe da Casa Civil para
levar até ao governador, secretário Marcelo Tavares, deputado, para
que possamos ver o mais rápido possível, em caráter de urgência, a
Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros chegarem a esses municípios, e a
nossa preocupação hoje com Barra do Corda. Mas amanhã, daqui uns
3, 4, 5 a 6 dias, que esse volume de água do Rio Corda com o Rio
Mearim vai chegar a cidade de Trizidela do Vale, acredito que até o
final desta semana: Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal. E esta que é
a nossa preocupação, porque o volume d’água 5m acima do nível
normal, lá no nosso município de Barra do Corda, pelos rios Corda e
Mearim, imaginem quando descer, quando chegar ali a Trizidela do
Vale, Pedreiras, Bacabal. Vejam a situação daqueles municípios que
são praticamente no nível do rio. Então a nossa preocupação é com os
ribeirinhos, a nossa preocupação é com as pessoas que têm
urgentemente, aquelas pessoas que moram às margens dos rios, na
parte mais baixa, quase que no nível do rio no seu leito normal, a
Defesa Civil possa antecipadamente tirar essas pessoas para que uma
catástrofe não aconteça naqueles municípios, para que as pessoas não
possam perder suas vidas naqueles municípios. Então a nossa
preocupação em trazer a esta Casa, em trazer aos deputados, em levar
ao Governo do Estado para que, em caráter de urgência, encaminhe,
envie a Defesa Civil ao município de Grajaú, ao município de Barra do
Corda, aos municípios de Pedreiras, Bacabal, Trizidela do Vale, o mais
rápido possível. Esta Casa, senhor Presidente, tem que se manifestar
nessa preocupação do nosso querido povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não tem mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu subo a esta tribuna para
destacar que, no ano passado, nós tivemos um trabalho frente à
Comissão de Saúde, Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de
Segurança Pública e na CCJ, na qual, apesar de estarmos como membro
suplente, tivemos uma participação atuante em todas as decisões do
primeiro ano dessa nova legislatura. Eu acredito que a oxigenação nas
comissões é o melhor caminho para aprimorar o nosso trabalho. A
gente tem que preservar o que deu certo. Eu espero que quem nos
sucedeu à frente das respectivas comissões continue esse trabalho tão
importante para o Parlamento Maranhense e que a gente constitua um
bom legado para o povo do Maranhão. Neste ano, estamos como
presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minorias.
Além dessa comissão, participaremos também, com muito orgulho,
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como vice-presidente da Comissão de Turismo e Cultura, junto com o
meu amigo, deputado Rildo Amaral. Eu asseguro que nós manteremos
um caráter técnico de um trabalho consistente que busca ser realizado
com qualidade para todos os maranhenses. A Comissão de Turismo
abre uma nova fronteira dentro da exploração dessas atividades
econômicas tão importantes para o povo do Maranhão, tanto no ponto
de vista da preservação natural obviamente do turismo, do ecoturismo,
do turismo das tradições e da cultura, que é um patrimônio que nós
temos e é importante que cada vez mais seja valorizado. Mas hoje eu
quero falar sobre a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Essa
comissão merece pactuar com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos no intuito de garantir direitos a quem é marginalizado de
alguma forma pela sociedade. Eu rememoro primeiro o artigo da
declaração que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência e que devem
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E por falar
em fraternidade, eu não poderia deixar de destacar a visita que fizemos,
na sexta-feira passada, ao arcebispo de São Luís, Dom Belisário, para
tratar justamente da Campanha da Fraternidade e entender um pouco
da história da Igreja Católica. Tempos sombrios nós vivemos no País,
hoje a gente está com notícias de desalento: o dólar chegando a R$
5,00, o barril de petróleo despencando, as ações da Petrobras
despencaram da mesma forma, 25% ontem, a Bolsa de Valores de São
Paulo retornou ao patamar de 86 mil pontos, que era o que havia no
governo Temer. Isso nada mais é do que fruto de decisões de uma
política macroeconômica errada. Quando se colocou a lei do teto de
gastos em 2016 que, diga-se de passagem, o Brasil é um dos únicos
países do mundo, se não for um dos maiores, o único que compactua
que essa excrescência do ponto de vista da gestão de um estado como
o Estado brasileiro. O que aconteceu? Os orçamentos não podem subir,
não se aceitará mais trabalhar com déficit público. Abriu-se um caminho,
então, para trabalhar com déficit de direito e garantias constitucionais
mínimas. O SUS hoje encontra uma barreira gigantesca quase que
intransponível de financiamento. A nossa educação, o FUNDEB, a
duras penas, subiu um pouco, mas a que custo? Redução do
investimento em pesquisa, redução no investimento e inovação. Nosso
parque industrial defasado. As obras públicas de infraestrutura, as
nossas estradas, as obras de geração de energia elétrica todas paradas.
E o resultado foi colhido, um PIB de 1,1%, conquistado a duras penas
e incapaz de fazer o país crescer, gerar emprego, renda e melhoria da
qualidade de vida da população. É preocupante o que existe hoje do
ponto de tocação de política econômica por parte do Ministro Paulo
Guedes, que chegou como um vizir da escola de Chicago para salvar a
economia brasileira. E os resultados estão bem aí: as reservas de 380
bilhões que nós temos para navegar com tranquilidade perante as
oscilações do dólar, as crises internacionais começam a ser corroídas,
porque não houve capacidade, de um cenário de juro baixo de 4,25%,
nós investirmos, promovermos investimento. Você não vê busca da
população às linhas de crédito no banco, Deputado Ariston, para que
o brasileiro compre a sua moto. Você não vê ele buscando inovações a
partir de negócios. O que o Governo Bolsonaro fez foi desestruturar a
cadeia de emprego, fomentar informalidade. E o que está salvando o
Brasil e o Maranhão hoje é truck food e UBER, economia informal que
desassiste o trabalhador e coloca no polo mais ativo da vulnerabilidade.
Eram essas as minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial
bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população.
Senhor Presidente, demais pares, na tarde de ontem, eu fiz não uma

denúncia, mas eu fiz uma grave denúncia, Deputado César Pires. E
essa grave denúncia, Deputado Zé Inácio, Deputado Carlinhos
Florêncio, que eu fiz na tarde de ontem, talvez eu não tivesse sentido
nenhum, Deputado César Pires, se eu não estivesse aqui na atual
legislatura, se esses atos covardes, esses crimes que foram praticados
contra o Deputado Welington, contra um membro do parlamento
estadual tivessem surtido efeito para que eu não voltasse para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. E eu não estivesse hoje na tribuna
da Assembleia Legislativa, para poder comentar, para poder denunciar.
Deputado Adriano, quando eu fui vítima desses crimes, eu procurei a
Justiça, eu procurei a Polícia Federal, e estava, até o presente momento,
aguardando a definição e conclusão do possível inquérito. Mas com a
liberação de diversos áudios, de diversas matérias, de diversos prints,
me suscitou uma dúvida: essas denúncias do passado têm algum vínculo,
têm alguma ligação com esses prints e esses áudios do momento?
Senhores deputados, a grave denúncia que eu fiz na tarde de ontem,
foram de fakes criados para denegrir a minha imagem, senhoras e
senhores, isso não é grave, é gravíssimo. Fake news criados para denegrir
a imagem. Deputada Daniella, Deputado Arnaldo, Deputada Daniella,
à época, a minha filha com 17 anos, sendo constrangida na escola,
sofrendo bullying na escola, às vésperas da eleição, o pai, candidato à
reeleição e minha filha de 17 anos sofrendo com bullying, sendo
envergonhada na escola. Minha família, amigos, professores, alunos,
sendo questionados por fake news criados para denegrir imagem, para
desconstruir, para destruir, para que talvez eu não estivesse aqui hoje,
não fosse reeleito, que já eu tivesse com depressão, que me suicidasse,
que eu não voltasse a esta Casa. Esse é um ato covarde, isso é coisa de
bandido, isso é coisa de marginal. Fakes criados para denegrir imagem,
mostre a cara, não precisa se esconder atrás de fake. Eu não sou
terrorista, o que eu falo eu falo aqui na tribuna desta Casa. O
enfrentamento que eu faço, eu faço o enfrentamento, aqui nesta Casa,
com coragem, com seriedade, com responsabilidade. Diante de toda
humilhação, de todo o constrangimento procurei a Justiça. Entrei com
uma ação na Justiça. Então, nada que foi inventado. Não é conto da
carochinha, nada aqui foi inventado. Acionamos a Justiça para que
pudesse solicitar do Facebook a retirada do ar e para que pudesse
também identificar os malfeitores, os marginais, os criminosos. E, após
isso, a Justiça encaminhou os IPs e aí conseguimos fazer uma pesquisa
prévia, uma investigação prévia... durante 15 anos da minha vida eu fui
sargento do Exército, durante 10 anos fui do Serviço de Inteligência,
mas nada que foi encontrado foi por subterfúgio, nada que foi
encontrado foi de forma subversiva. Todos os dados encontrados são
dados abertos, dados de internet, de sites oficiais e do Governo do
Estado. Não tem nada, nada retirado de forma ilegal. E senhoras e
senhores, na manhã de hoje manifesto a vocês: tem muito mais. Já
apresentei mais documentos à Polícia Federal e estarei levando mais
documentos à Polícia Federal. Não sou eu que estou dizendo, dados
iniciais coletados de forma aberta e encaminhados para investigação.
De acordo com os IPs identificamos a criação por parte da Viva Criações,
pelo e-mail barbarella@criaçoes, com uma página no Facebook, com
uma página no Instagram, inclusive identificamos um casal, a esposa
funcionária do Procon, de um órgão do Governo do Estado e o marido
também de um órgão do Governo do Estado. Ela, diretora de
Comunicação, ele é técnico do Procon, dois funcionários do Governo
do Estado, dois funcionários do Procon. Precisa ser muito inteligente
para fazer qualquer ligação? Ex-funcionários, ele no caso ex-funcionário,
não é mais funcionário do Procon. Mas não é mais funcionário por
quê? Porque hoje é assessor parlamentar do gabinete do deputado
Duarte. Deputado Duarte, eu pedi que ele permanecesse ontem, ele
não permaneceu, ele saiu. Eu pedi para que ele permanecesse não para
atacá-lo, mas para que ele pudesse explicar e eu pedi até por favor!
Deputado Duarte, eu sei que V. Ex.ª está no gabinete e está assistindo
neste momento, venha até a tribuna desta Casa, faça os esclarecimentos
necessários. É uma solicitação que peço a V. Ex.ª, por favor! Nunca
tive embate com V. Ex.ª, nunca dei motivos para que V. Ex.ª pudesse
me prejudicar e para que eu não fosse reeleito deputado estadual.
Então é um momento para V. Ex.ª possa se explicar. Thiago Rios, seu
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Instagram e lá vivacriaçoes.com.br. A esposa com fotos do Procon,
com a ex-diretora do Procon Karen Barros, foto de amarelo do Thiago
Rios com o deputado Duarte em uma visita ao Hospital da Criança,
com a esposa e em uma foto com o governador do Estado com o
deputado Duarte Júnior. Atualmente no gabinete na Assembleia. E,
por último, essas informações foi que me chamaram a atenção, foram
prints recentes que o deputado Duarte precisa comprovar a veracidade,
fazer uma perícia nos áudios e no material da veracidade, porque aqui
ele como diretor de um órgão do Estado, diretor do Procon, ele manda
o Thiago e outros assessores, que deveriam estar trabalhando no Procon,
atendendo o consumidor e estão fake news e atacando parlamentares.
E neste print ele manda para que ele faça uma matéria para denegrir a
minha imagem, da ligação minha com o Geraldo Alckmin, da ligação
minha com Roberto Rocha e a ligação com o Waldir Maranhão. Todos
estávamos no PSDB. No momento de trabalho, no momento do Procon
para atender aos consumidores, estavam trabalhando para denegrir
imagem. Isso não é sério, é seríssimo. Isso não é grave, é gravíssimo. E
inclusive com um texto, eu não sei se o texto foi publicado, mas ele cita
o nome de alguns blogueiros e faz um texto, uma referência para
denegrir a minha imagem. Senhoras e senhores, eu só voltei o assunto
hoje porque eu não dormi ontem, vítima da covardia, vítima de crime
que hoje, graças a Deus e ao povo do estado do Maranhão, eu volto
limpo e consciente, pois não foi voto de governo do estado. Ontem eu
vim à tribuna desta Casa e pedi ao deputado Duarte que pudesse
esclarecer...

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas vou tomar todas as medidas cabíveis, desde toda a documentação,
para que o Ministério Público possa periciar novamente todo o material,
a Polícia Federal também. Não vou liberar mais informações para não
atrapalhar as investigações. Solicitar uma visita da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional para que venha
fazer uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e colher todas as informações, se os demais pares também concordarem,
para que possa passar o Maranhão a limpo e essas fake News a limpo.
Deputado Yglésio, que já se pronunciou ontem, assim como outros
deputados, para que nós possamos inclusive, restaurar, abrir uma CPI,
na Assembleia Legislativa, para averiguar, apurar as fake News no
estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, senhor
presidente. Obrigado pela atenção de todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Projeto de Lei n° 319/2019, de autoria do
deputado Adriano, que institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Lei n° 320/2019, de autoria do deputado Adriano, que institui o Dia
dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão
e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Lei n° 338/2019, de autoria do deputado Adriano, que
institui a Semana Estadual de Segurança nas escolas no âmbito do
estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Também vai a segundo
turno. Projeto de Lei n° 390/2019, de autoria do deputado Adriano,
que institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico. Em discussão. Em

votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento n° 099/2020, de autoria do deputado Adriano, (lê). Como
vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota a Deputada Andreia Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Inclusão na Ordem do dia da sessão
desta quarta-feira, dia 11 de março. Requerimento nº 101/2020, de
autoria do Deputado Duarte Júnior.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
eu gostaria de usar o tempo do bloco. Não pela liderança do Governo,
mas pela liderança do bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Os 37 minutos, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, pela
liderança. Só apenas 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Com a palavra, o Deputado Rafael, por 5
minutos, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente
Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Aproveitar aqui o
tempo para agradecer a V. Exa. e a todos os deputados aqui presentes
pela aprovação dos nossos projetos de lei, hoje, postos aqui na ordem
do dia. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Hoje a pauta foi exclusivamente dos projetos
do Deputado Adriano. Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Glalbert Cutrim, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, eu venho à tribuna, hoje, porque acabo de ser informado
que populares estão neste exato momento cortando a BR-226,
Deputado Arnaldo Melo, Deputado Ciro Neto, pois, diante das obras
e pavimentação da BR-226, não posso aqui afirmar, Deputado Cesar,
se houve um erro de execução ou erro de projeto, mas, infelizmente,
devido à obra, está ocasionando alagamentos nas comunidades do
entorno da rodovia, Deputado Arnaldo. E desde quando começou o
inverno que a comunidade está sofrendo com esses alagamentos. Já
estivemos no DNIT. A Prefeita Da Luz já esteve diretamente nos
povoados conversando com a população. Ela mesmo se prontificou
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em realizar as obras de engenharia, mas trata-se de uma rodovia federal
que está em execução pela construtora HITEC e o DNIT. E, até agora,
infelizmente o DNIT, não iniciou os serviços de reparo daquela rodovia,
que iam, consequentemente, amenizar a situação daquela população
que já perdeu os bens, já perdeu patrimônio. E agora, diante de mais de
uma chuva novamente ocasionando alagamentos, a população resolveu
cortar a BR-226. E aqui a gente vem à essa tribuna para mais uma vez
fazer o apelo ao DNIT que imediatamente desloque as equipes para lá
para que possam fazer uma recuperação imediata. A população não
pode pagar por isso. Esta obra teve a sua ordem de serviço assinada,
salvo engano, em 2017. Nós já estamos em 2020. O que a construtora
conseguiu executar é de péssima qualidade...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Rafael Leitoa, quando possível um aparte, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu estou pelo
tempo da Liderança. Não sei se é possível, Deputado Glalbert, mas eu
estou dentro do tempo do bloco, se é possível permitir...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Eu coloquei no tempo do bloco, Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – É que eu
estou acompanhando ali, deputado Rafael Leitoa, está escrito Tempo
do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Então, tudo
bem, deputado Vinícius, eu vou já lhe permitir o aparte, é só para a
gente não furar aqui a questão do Regimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu sei que
V.Exa. está tão concentrado e eu quero aqui parabeniza-lo, desde já,
pelo...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Dessa forma,
a gente vê lá uma gestora apreensiva, preocupada, sem poder agir,
atuar, de qualquer forma, porque trata-se de uma obra federal, e ao
mesmo tempo, a gente vê o DNIT, de forma morosa, com a situação
que está caótica. A gente sabe que a superintendência do DNIT aqui
tem suas dificuldades, mas é preciso agir de forma mais enérgica. Nós
estamos falando de vida, de bens, de patrimônio, inclusive lá, por
coincidência, o povoado chama-se patrimônio e a população nesse
momento está cortando a BR, deputado Zito, porque não aguenta
mais. É uma obra que nunca se conclui, a construtora faz pouco ouvido,
o governo federal, recentemente, inclusive parece que anulou parte do
empenho, a bancada federal já teve diversas reuniões com o DNIT, não
conseguimos resolver, avançar. A prova está aí, a BR-135, não começa
recuperação nenhuma. Ontem mesmo, eu tive que novamente vir por
Coroatá, porque não se consegue trafegar na BR-135, e é esse caos,
que parece que está tudo bem, infelizmente, a nossa bancada federal,
que é ativa e combativa e que já tem cobrado, o DNIT não responde à
altura dos anseios maranhenses. E aí quando a gente acredita, deputado
Zé Inácio, que há uma perseguição do governo federal com o Maranhão,
está claro nisso, vê os números aí ontem, o deputado Neto Evangelista
fez um pronunciamento na tribuna falando do número de Bolsa Família
que o governo federal tem cortado e diminuindo no estado do
Maranhão. E agora essa situação caótica das rodovias federais, que
ninguém consegue resolver uma obra, ninguém faz uma recuperação, e
a gente padecendo para poder rodar dentro do estado, deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Rafael Leitoa, desde já, eu quero parabeniza-lo pelo seu
pronunciamento, realmente, é uma situação que chama a atenção de
todos os parlamentares e de toda a população. Lembro-me bem que, na
legislatura passada, nós cobramos bastante a atuação do DNIT,

principalmente na 222, na 226 e na 135, são BRs de grande
trafegabilidade, que liga, atravessando todo o Estado do Maranhão.
Em se tratando da 135, eu quero pegar o gancho, dentro do seu discurso,
que V. Exa. colocou a BR-135, nós sempre reivindicamos a manutenção
dessa estrada, a construção dos trechos que realmente são caóticos,
por se tratar de uma BR que liga o interior do Estado do Maranhão à
capital São Luís, uma BR que passa mais de 17 mil carros/dia, e tem
todo uma importância para o Estado. Infelizmente, eu digo dessa forma,
porque isso aqui, desde a época que eu fui presidente da Comissão de
Obras e Serviços Públicos desta Casa, que V. Exa. também fazia parte,
nós cobramos várias vezes do superintendente do DNIT, convidamos
várias vezes para ele participar aqui de audiências, aqui na Assembleia,
principalmente quando aconteceu aquela fatalidade aqui perto da Ponte
do Estreito dos Mosquitos, com uma senhora, uma mulher, e o Gerardo
sempre colocando, trazendo a problemática. Lá atrás, você lembra que
aqui a BR-135, era um consórcio, e a própria RAITEC fazia parte
desse consórcio, e ela sempre entrava nas licitações, ganhava as licitações
e depois ficava buscando aditivos, aditivos, não fazia a recuperação e
aí as estradas sofriam. Ele informou que ia mudar, chamar a segunda
colocada e tirar, desabilitar a RAITEC, isso nunca aconteceu. Quando
a gente vem aqui no verão, ele dá um prazo que vai começar a obra e, no
inverno, que vai esperar as chuvas passar. Ou seja, vejo uma falta de
gerência, uma forma de não compromisso do DNIT, do Maranhão,
com o povo maranhense. V. Ex.ª colocou aqui realmente que talvez se
trate de uma perseguição do Governo Federal. Já estou querendo
acreditar também nessa sua tese, porque eu vejo o Governo Federal
trabalhando em outros Estados onde o próprio Presidente foi bem
votado. Só porque o povo aqui tinha um candidato, a simpatia do
trabalho que era o Presidente Lula, o PT, ele agora vem perseguir o
Estado do Maranhão? Então temos aqui que chamar a bancada federal,
que dá suporte e sustentabilidade ao Governo Federal, que realmente
possa lutar para a efetivação da construção, na modalidade de Crema,
e da manutenção das BRs 135, da 222, da 226, todas essas que a gente,
como deputado, anda. V. Ex.ª disse que está vindo por Coroatá, eu
também quando vou para Pedreiras e estou indo agora por Itapecuru,
Vargem Grande e Coroatá, saindo em Peritoró, o trecho que liga Miranda
do Norte a Alto Alegre, um trecho que se fazia em 40 minutos hoje são
duas horas e meia para atravessar esse trecho e ocasionando muitos
transtornos, mortes e muitos carros no acostamento. Então o que eu
quero aqui é lhe parabenizar, conte com o nosso apoio também, a gente
vem reivindicando isso bastante desde a legislatura passada. Aqui todo
mundo já estava, eu de tanto bater na tecla reivindicando a reforma e a
manutenção dessa estrada... e, diga-se de passagem, o Maranhão, quando
você vai para Fortaleza, para o Ceará, você chega ao Piauí e estradas
trafegáveis, estradas boas. Você vai para o Ceará, estrada da mesma
forma, com fiscalização e estradas boas. Até os postos da Polícia
Rodoviária Federal aqui estão se acabando. Ou seja, Bacabal não tem
mais, Peritoró passou um tempo lá e parece que agora novamente vão
sair os guardar rodoviários. E a gente fica preocupado: o que está
acontecendo que o Governo Federal está tirando os olhos do nosso
Estado. E mais, nós temos que cobrar os nossos deputados federais,
porque temos muitos deputados federais que fazem parte da base do
governo e o governo levando a passo de tartaruga. Falaram que o
Exército vinha agora, que ia se instalar em Bacabeira, nós estamos
aguardando. Não podemos esperar, o povo não pode esperar. A questão
da desculpa de que estamos no inverno, hoje temos tecnologia para se
fazer estradas no inverno, como acontece aqui no trecho de Peritoró a
Timon.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Vinícius, a conserva do Estado está acontecendo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – No inverno,
é verdade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu mesmo
ontem, na rodovia da MA, passei e vi alguns trechos também sendo
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recuperados. E outra coisa, passei por 5 bitrens entre Coroatá e Vargem
Grande. O que ocorre? Aquele pavimento não é preparado para receber
essas bitrens, aquela carga toda ali tem que ser tráfego de BR, como as
BRs não prestam esse tráfego pesado está indo pela MA e já já vai
comprometer as rodovias maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – É verdade,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É essa a
situação que é difícil, caótica e o Governo Federal não dá uma resposta.
A nossa bancada federal que já é combativa, está se esforçando, mas
precisa ser mais enérgica com relação a isso, porque não dá mais para
aceitar. Agora, com a situação que está há quase 20, 30 dias lá no
município de Eugênio Barros, o DNIT não dá uma resposta. Eu mesmo
estou indo agora à noite para lá, porque amanhã é aniversário do
município, tenho uma série de solenidades para participar com a prefeita
Daluz e vamos nos deparar com essa situação difícil lá com a
comunidade. E imediatamente vou procurar agora o superintendente
do DNIT, porque a gente precisa ter alguma resposta significativa.
Porque a BR vai ser interditada, está sendo interditada, a população
está cortando a BR neste exato momento, e aí o DNIT, que já deveria
ter trazido uma solução prática, ainda não conseguiu dar uma resposta
à altura da população.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – Só
para concluir, deputado. Para V.Exa. ver, V.Exa. está indo ao DNIT, eu
já cansei de mandar convite para o superintende aqui, nós sabemos que
não é de competência do Parlamento estadual, mas nós somos
representantes do povo e aqui estamos para representá-lo, então
mandamos o convite. Antigamente, até o superintendente vinha para
esta Casa, agora ele pega, arruma uma desculpa de que o convite tem
que ser feito com o DNIT em Brasília para que possam autorizá-lo a
vir aqui. Enquanto isso, o povo está sofrendo, o povo está morrendo.
Eu queria que cada cidadão que fosse lesado entrasse com uma ação de
ressarcimento e danos materiais nas ações cabíveis para que pudesse
encher o DNIT de ações para que realmente eles possam ver que sai
mais barato evitar mortes tendo essa conserva e fazendo a manutenção
das estradas. Eu acredito que a estrada hoje, a BR-135, está dentro das
piores estradas do estado do Maranhão. Comparo com aquelas BRs
no estado do Amazonas, porque o que tem lá é que não existe mais
asfalto nesse trecho.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pois,
deputado Vinícius, peço a sua colaboração. Vamos apresentar um
requerimento agora ao coordenador da bancada federal para que faça
uma convocação não só ao ministro, mas ao superintendente do DNIT
aqui do Maranhão para tratar especificamente das BRs do Maranhão
e saber de fato qual é a dificuldade. Se é uma perseguição político-
eleitoral do presidente da República, se é a falta orçamentária ou se é
competência de gestão de fato aqui no Maranhão. Porque, como V.Exa.
bem frisou, para eu sair de Timon para Fortaleza, que são 600
quilômetros, eu gasto seis horas e meia de viagem. Para eu fazer de
Timon a São Luís, que são 400 quilômetros, eu estou gastando sete,
oito horas de viagem. Isso quando não quebra o carro, quando não
corta pneu e a gente precisa pegar atalho pelas rodovias estaduais.
Então vamos sair deste encaminhamento agora para que a gente tenha
algo de concreto e prático. Um requerimento ao coordenador da nossa
bancada federal para que se faça uma audiência pública na Câmara
Federal e nós, deputados estaduais, juntamente com os representantes
das cidades que estão sendo atingidas, para que o governo federal
imediatamente coloque na Mesa o que de fato está acontecendo, porque
eu vejo a bancada federal se reunir com diretor do DNIT, com o ministro,
mas nada acontece. Infelizmente, a gente precisa forçar mais ainda a
pressão política porque agora está lá a BR interditada, nós vamos para
lá para poder passar o dia amanhã nas solenidades e já vamos nos
deparar com esse grande problema, mas que a população tem o direito

de se manifestar dessa forma, porque não tem solução prática nenhuma
da autoridade pública que é o DNIT.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E diante do
que V.Exa. falou, eu quero me colocar aqui como líder do Bloco União
Parlamentar e orientar todos os deputados do bloco para que possam
assinar o requerimento de V.Exa. e a gente possa cobrar a melhoria das
estradas maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
deputado Vinicius. Deputado Glalbert, eu encerro aqui a minha
participação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Quero fazer um registro em plenário do ex-
deputado Stênio Rezende e também do ex-deputado Wagner Pessoa,
que acabou de sair do plenário. O deputado Duarte Júnior, por cinco
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, membros da imprensa, galeria, venho à tribuna nesta manhã
para trazer mais uma vez um resultado, mais uma ação concreta. Hoje,
às 18 horas, mostrando a força da nossa pré-candidatura à Prefeitura
de São Luís, receberemos o apoio de um partido histórico, não apenas
no Brasil, mas também no Maranhão e na nossa cidade, na nossa ilha
de São Luís, que é o PTC - Partido Trabalhista Cristão, que foi o
partido em que, pela primeira vez, o então prefeito de São Luís foi
eleito, Edivaldo Holanda Junior. Mesmo partido em que ele foi eleito e
reeleito vereador de São Luís, com uma expressiva votação, partido
com grandes nomes como o Deputado Estadual Edivaldo Holanda,
que, por uma questão lógica até o momento, não destacou expressamente
o seu envolvimento nas eleições municipais que ocorrerão nesse ano,
mas muito me honra, muito me alegra, muito me orgulha poder contar
com o apoio desse partido que tem grandes nomes como o Vereador
Garcez, como o Deputado Estadual Vinícius Louro, perdão, Deputado
Estadual Júnior Verde. E ter a plena convicção de que nós teremos, no
decorrer das próximas semanas, o apoio de outros partidos que vão
viabilizar não apenas um debate sério, concreto, pela cidade de São
Luís, não apenas um pacto para ganhar as eleições, mas um pacto pela
cidade que reúna partidos de ideologias diferentes. Agora, sim,
Deputado Vinicius Louro, mas que esses partidos com ideologias
diferentes possam compreender que existem mais pontos em comum
do que pontos em divergências e que são esses pontos em divergências
que contribuem para que nós possamos fazer um trabalho cada vez
mais sólido, um trabalho com as pessoas, para as pessoas e pelas
pessoas. E é assim, presidente, que nós vamos continuar fazendo a
nossa pré-campanha, assim como foi o nosso trabalho de gestão eficiente
reconhecido pelas pessoas no Procon, no Viva Cidadão, como temos
feito aqui também na Assembleia, com ações concretas. Pois as pessoas
não querem palavras, as pessoas não querem discurso vazios, as pessoas
não querem agressões; as pessoas querem realizações. E é essa política
limpa que nós estamos apresentando, mais uma vez, aqui na Assembleia.
E é essa política limpa que nós vamos fazer na campanha, respondendo
a cada injusta agressão com mais trabalho, com mais resultado. As
pessoas querem isso, as pessoas querem solução aos seus problemas,
as pessoas querem alguém que ultrapasse a linha da agressão, a linha
do discurso e discuta a cidade com ações concretas. Portanto convido
todos e todas para hoje, às 18h, nos Jardins, nós possamos fazer esse
importante e grande ato de apoio de mais um partido a nossa pré-
candidatura que vai fazer com que o cidadão ludovicense cada vez mais
se orgulhe pela nossa cidade. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN. Com a palavra, o Deputado
Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui e
de forma onde eu quero comunicar a todo o povo do estado do
Maranhão e aos nobres deputados presentes, é do grande ato de apoio
à pré-candidatura da deputada Detinha, que acontecerá agora, no dia
10, terça-feira. O local é a sede do Patriotas, no Renascença, rua Grande
Oriente, próximo ali à Clínica São Marcos, às 17h. Eu venho aqui
ressaltar esse grande movimento político por se tratar de um grande
partido no estado do Maranhão. Partido este que é comandado no
estado pelo deputado federal Neto Marreca e do seu pai e ex-deputado
federal, ex-prefeito de Itapecuru, Júnior Marreca. Então, eu quero aqui
parabenizar a pré-candidata Detinha por esse apoio, que é um
reconhecimento de uma luta, de um trabalho, de uma postura partidária
que vê no semblante de uma mulher, mãe, trabalhadora, onde, deputado
Wellington do Curso, é a única candidata e coloco dentro também dos
candidatos que têm experiência de gestão. É uma deputada que foi
prefeita de uma cidade pequena, como Centro do Guilherme, que as
dificuldades são bem maiores do que aqui na capital, ex-deputado
Stênio Rezende, porque nós sabemos que os pequenos municípios não
têm arrecadação, deputado Zito Rolim, e ali ela conseguiu desempenhar
um grande trabalho melhorando os índices de IDH daquele município.
Hoje, o Centro do Guilherme sai como uma cidade modelo do estado
do Maranhão e que saíram dos pequenos índices melhorando o índice
do IDH. Eu quero ressaltar aqui com as palavras, eu como vice-
presidente do PL do estado do Maranhão junto com o deputado federal
Josimar de Maranhãozinho, onde foi muito sábio na escolha do nome
da Detinha, principalmente porque surgiu do aclame popular,
principalmente das mulheres que nós sempre lutamos aqui, defendemos,
todos os parlamentares, deputados estaduais, federais, governador,
senador, presidente, que nós temos que inserir a mulher no campo da
política, deputado Wellington do Curso, mas aí para isso nós temos
que ver, chamar a classe política, deputada Daniella Tema, deputada
Helena Duailibe, como aqui tem 8 mulheres, deputada Cleide Coutinho,
Andrea, deputadas, nós agora temos que chamar os deputados para
que agora é o momento, deputado Hélio Soares, da gente fortalecer a
mulher no campo político. E aqui nós temos um nome de grande
representatividade, um nome que já tem experiência no campo
administrativo, de todos os candidatos aí é a única que foi prefeita, já
geriu um município e, diga-se de passagem, com 95% de aceitação, de
aprovação numa reeleição, deputado Zito Rolim, Vossa Excelência já
foi prefeito, sabe que não é fácil e quando você tem o aclame popular,
tem o apoio do povo, você já vê que é um reconhecimento. Então
venho aqui para convidar todos a participar desse grande ato político,
do Patriotas. Parabenizar o deputado federal Neto Marreca, o seu pai
e ex-deputado federal Júnior Marreca por esse grande apoio à pré-
candidatura da nossa amiga deputada Detinha.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado,
assim que oportuno, conceda-me um aparte, por gentileza?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Para mim também,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Hélio Soares, já que V. Ex.ª faz parte do nosso Partido, o PL, e temos
que dar prioridade às damas, eu primeiro gostaria de dar o aparte à
nossa pré-candidata, Detinha.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Nem que eu
não fizesse, eu cederia com muito prazer.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (aparte) – É um galã.
Deputado Vinícius, eu quero agradecer a sua fala e, principalmente, o
seu apoio. Saiba que V. Ex.ª é muito importante no Partido PL, como V.

Ex.ª faz parte do nosso Diretório Nacional, fico feliz não só pelas
falas, mas também pelo apoio. Também ao nosso deputado Hélio
Soares, o deputado também Leonardo Sá, por acreditar em uma gestão,
por acreditar em um trabalho. Acreditar principalmente, usando aí as
suas palavras, a força feminina, a força da mulher, a força de uma
mulher guerreira. E aproveitar também, fazer o convite aos demais que
estão me ouvindo, agradecer também ao nosso Presidente Estadual do
Patriotas, deputado Marreca Neto e também ao vice-presidente da
nacional, ao Marreca. Realmente será um evento de grande importância
para todos nós, não só do Partido, mas também do Patriotas e do
Avante. Então quero realmente agradecer e fortalecer que o PL hoje
está crescendo, garças a Deus em primeiro lugar, depois à nossa grande
liderança o deputado federal Josimar de Maranhãozinho e por vocês
aqui me deixarem cada vez mais forte nesta bancada. Muito obrigada.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Deputado Vinícius, também peço o aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – De nada,
deputada Detinha. V. Ex.ª realmente a gente companha seu trabalho, a
sua luta, a determinação e fico feliz de fazer parte desse Partido com V.
Ex.ª, com o deputado federal e Presidente do PL no Estado do Maranhão
Josimar de Maranhãozinho, onde faço parte dessa chapa, vamos dizer
assim, como Vice-Presidente do PL no Estado do Maranhão. Quero
passar a palavra aqui, deputado Hélio Soares, eu sei que V. Ex.ª é um
cavalheiro, e gostaria de passar a palavra aqui para a deputada Helena
Duailibe. Sei que V. Ex.ª também vai permitir a antecedência do aparte
da nossa deputada. Que eu sempre digo, deputada Helena, deputada
Daniella, todas as deputadas: Mulher vota em mulher.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputada, com
muito prazer. Mulher vota em mulher e os homens aqui pela deputada
Helena que tem prioridade, claro.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Obrigada, deputado Hélio, deputado Vinícius. Muito feliz,
e foi muita sabedoria do PL indicar uma mulher. Nós estamos aqui no
mês de março, mês destinado a mulher, porque temos o Dia
Internacional, dia 08. Nós temos o Dia Municipal, dia 19. E a Detinha,
que é uma mulher especial. Ela chegou aqui com seu mandato, há 1 ano
ela vem com sabedoria, realmente com propostas importantes, no seu
modo e com o seu jeito de ser tem conquistado a todos aqui na
Assembleia. Ela é unanimidade. Isso é importante. É importante quando
você não tem projeto de poder, você tem projeto de servir. E esse é o
projeto de Detinha, ela tem demonstrado isso aqui muito bem na
Assembleia. Fico feliz, eu que já fui vice-prefeita de São Luís, por ter
aqui uma mulher na disputa. Eu quero parabenizar o PL por ter tido
essa sabedoria, os partidos que estão apoiando a Detinha, porque
realmente ela é uma mulher diferenciada e eu tenho certeza de que, com
toda a sua prudência e coerência, porque é disto que nós precisamos,
gestores realmente que cheguem com essa característica da Detinha, a
característica de servir. É o que ela tem feito aqui na Assembleia, com
toda a sua humildade. Eu quero, então, Detinha, lhe desejar toda sorte
do mundo e dizer que V.Exa. está de parabéns e São Luís está de
parabéns em ter V.Exa. nessa disputa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu que
agradeço as palavras de V.Exa., deputada Helena Duailibe. Quero aqui
também desde já fazer um convite a V.Exa. E quero aqui falar, como
nosso presidente Josimar de Maranhãozinho, venha fazer parte desse
projeto político, filie-se ao PL, seja bem-vinda a essa luta que é uma
luta de todas as mulheres ludovicenses. Como coloquei agora há pouco,
brincando, mulher vota em mulher. E é muito importante a gente fazer
esse apoio à classe feminina, dando apoio para que a mulher possa se
destacar no cenário político. Nós precisamos desse toque feminino,
dessa sutiliza dentro da política. Deputado Hélio Soares.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Ainda tem uma
deputada aqui. Deputada Daniella.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pronto, pois
eu só quero pedir aqui a tolerância do nosso presidente. Gostaria de
passar a palavra para a deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Obrigada, deputado Vinicius. Não teria como V.Ex.ª subir a esta tribuna,
e eu aqui mais uma vez vou me reportar, falar da Detinha, e nós, que
somos mulheres, não defendermos essa figura, não dá para calar, não
dá para lhe ouvir falar de uma mulher pré-candidata à prefeita de São
Luís e me calar diante disso. É uma imensa felicidade, é uma imensa
alegria, tenho certeza de que não só para mim, mas para todas as
mulheres que compõem este Parlamento estadual, ter uma mulher com
garra, uma mulher com coragem para enfrentar essa batalha que nós
sabemos que não é qualquer batalha, é uma batalha pelas eleições da
capital do nosso estado. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma
vez a deputada Detinha pela sua garra e pela sua coragem de querer
buscar e de correr atrás do que ela acha melhor. No momento, ela vê o
próprio nome como uma excelente alternativa, não só ela, mas, como
foi colocado pela doutora Helena Duailibe, é uma candidata que foi
abraçada por toda esta Casa, por todos os colegas parlamentares, por
ser uma pessoa realmente comprometida, compromissada, que já provou
isso, já provou que tem competência para administrar. Então eu
aproveito a oportunidade para lhe desejar sorte e desejar sucesso,
êxito, e que ela continue caminhando dessa forma, de forma firme, de
forma coerente, de forma correta e determinada, mostrando a força que
a mulher maranhense tem. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu que
agradeço a palavra de V.Exa. deputada Daniella. V.Exa. que tem um
trabalho grandioso nas cidades de Presidente Dutra e Tuntum e em
toda a região ali dos Cocais. V.Exa. também é uma mulher guerreira,
batalhadora e destemida que vem sempre trabalhando para melhorar a
qualidade de vida do povo maranhense. Quero aqui apartear o deputado
Hélio Soares, deputado Leonardo Sá, V.Exa. não faz parte do público
feminino, e ele está na vez.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Eu
Inicio aqui cumprimentando as parlamentares da Mesa. Desculpe! É
que eu estou envolvido com as mulheres na minha cabeça e estou
trocando as bolas aqui, os parlamentares da Mesa, meus cumprimentos
em nome do meu amigo Vinícius. Eu quero agradecer as deputadas que
lhes apartearam aí, nesse momento oportuno. E quero dizer, Deputado
Vinícius, da grandiosidade da ressalva que V.Exa. faz agora na tribuna
convidando todos para que participem desse ato cívico e histórico do
nosso parlamento, hoje, na sede do Patriotas, ao lado do Hospital São
Marcos. Espero que todos estejam lá para que nós possamos prestigiar
a Semana internacional das mulheres, que foi domingo passado. E nós
temos que enaltecê-las, até porque aqui as mulheres são exemplo do
poderio que as mulheres têm e que elas carregam com elas. Além de
desenvolver o trabalho doméstico, desenvolvem o trabalho de mãe,
mãe de família muitas vezes, e as suas atividades acumuladas com as
atividades parlamentares. A Deputada Helena, a Deputada Detinha, a
Deputada Daniella, a Deputada Thaiza, a Deputada Cleide Coutinho,
a Deputada Andréa, que é um exemplo de superação que nos energiza
muitas vezes aqui. Então, Deputado Vinícius, parabéns pelo
pronunciamento. E quero dizer que a nossa candidata, a nossa pré-
candidata tem suas próprias referências. Não é referência do Hélio
Soares nem de Josimar, nem de ninguém. É muito bom a gente criar,
nós criarmos a nossa própria referência. É o que a Detinha fez como
mãe, como mulher, como esposa, como parlamentar e como referência
administrativa, que pegou aquele município de Centro do Guilherme,
que nós conhecemos muito bem. Era o último lugar nos índices de
desenvolvimento e hoje nem figura mais nos 30 piores. Está acima dos

40 melhores municípios do nosso Maranhão. Mas por falar em mulher
empoderada, eu até sonhei, Deputado Vinicius, que nós tínhamos na
composição de chapa da nossa querida Detinha, uma mulher aqui de
São Luís, uma médica. Eu acordei com aquela sonolência e tal. Eu vi a
deputada Helena na minha frente. Está certo? Eu digo “quem sabe,
meu Deus, eu contar esse”. Eu não queria contar esse sonho assim,
explicitamente, mas a emoção é grande de defender e enaltecer as
mulheres que eu acabei revelando aqui nesse momento. Deputada
Helena, em nome do nosso partido, do PL, o PL Mulher, que a Detinha
é a presidente estadual, hoje, lhe faço o convite para que nós celebremos
hoje, quem sabe, nessa reunião hoje no Patriota, para que essa
composição de chapa, que seria a chapa dos sonhos das mulheres
ludovicenses. Deputado Vinicius, o homem quando tem uma vitória a
vitória é dele; as mulheres quando tem uma vitória é de todas elas. Um
abraço, obrigado!

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES– Deputado Vinícius,
Vossa Excelência me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Verdade,
Deputado Hélio Soares. Vossa Excelência, como sempre, sábio em
suas colocações, como um poeta, um cantor, um compositor que Vossa
Excelência é. Muito obrigado. E a gente está aqui... Pois não, Deputado
Rigo, rapidinho. Nós estamos aqui justamente fazendo esse convite,
porque a gente vê em Detinha e a sua experiência de administrar o que
realmente agora a gente quer para São Luís.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Vinícius,
conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Quero passar
a palavra ao deputado Rigo que está na vez, o deputado Leonardo Sá,
posteriormente, o deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) -
Deputado Vinícius, gostaria primeiramente, de parabenizá-lo pela
iniciativa, corroborar tudo que já foi dito a respeito da ilustre deputada
Detinha. Deputada estadual mais votada no Maranhão, com experiência
administrativa, que tirou o município de Centro do Guilherme dos
piores índices sociais do Estado do Maranhão e colocou o município
em bons índices, tem experiência administrativa, mulher, e tudo que já
foi dito. Eu sou entusiasta da pré-candidatura da deputada Detinha,
aqui no município de São Luís, a única mulher pré-candidata a prefeita
no município de São Luís. Deputada, conte conosco, conte com o
nosso apoio, com nosso partido. Um partido forte, grande, que tem a
representação do nosso líder maior, deputado federal Josimar de
Maranhãozinho. E hoje corroborar e fazer novamente o convite hoje o
apoio do Patriotas a pré-candidatura da nossa deputada estadual
Detinha. Deputada Detinha, boa sorte, conte conosco. Um abraço.
Muito obrigado pelo aparte, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu que
agradeço, deputado Leonardo Sá. V.Exa. que é um grande lutador, pré-
candidato a prefeito pelo PL, na cidade de Pinheiro, onde quero lhe
desejar boa sorte, nesta grande caminhada. V.Exa. que é um deputado
municipalista, deputado que vem sempre olhando com os bons olhos
a qualidade de vida, a melhoria de vida dos nossos maranhenses e de
Pinheiro. V.Exa. que fez um grande trabalho junto com o deputado
Josimar de Maranhãozinho, conseguindo 25 milhões, um feito histórico
no Estado do Maranhão, onde um deputado estadual consegue recursos
federais para acabar com as filas dos enfermos no Estado do Maranhão.
E eu sei principalmente na cidade de Pinheiro, onde V.Exa. tem muito
carinho, muito apreço e consideração aqui nós nos abraçamos junto
com a nossa deputada Detinha nessa luta que ela vai ter agora
representando o povo do Maranhão e de São Luís, nessa sua pré-
candidatura, parabéns também pela coragem que V. Exa. está tendo de
disputar também eleição no município de Pinheiro.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Obrigado
pelas palavras, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Deputado
Vinícius Louro, primeiro, parabenizar V. Exa. pela iniciativa de usar a
tribuna desta Casa e se manifestar e ser aparteado por vários colegas,
deputadas, deputados, porque essa Casa hoje aqui eu vejo todas as
deputadas desta Casa realmente chegaram aqui com expressivas
votações e todas preparadas para tanto já exercendo o cargo no
Legislativo como também preparada para o Executivo. E eu vejo aqui
a deputada Detinha com a sua experiência que já foi prefeita no Centro
do Guilherme e realmente nós temos conhecimento do elevado índice
do desenvolvimento humano naquele município, onde era um dos piores
do Estado do Maranhão, e hoje está no patamar dos iguais ou até
mesmo de um dos melhores. Tudo isso a sua experiência faz com que
ela chegasse aqui a esta Casa, como chegou, e sendo a deputada mais
bem votada no Estado do Maranhão e com isso que dá crédito para que
ela realmente possa exercer o Executivo da capital maranhense. Então,
hoje, como pré-candidata vem se destacando, crescendo o nome, eu
vejo essa Casa aqui quase na maioria é simpatizante à sua pré-
candidatura e quero lhe dizer, deputada Detinha, vá em frente porque
essa oportunidade é ímpar e a capital São Luís precisa realmente de
uma pessoa experiente e V. Exa. por ser mulher, como já disse aqui os
deputados e deputadas, por ter essa experiência como mãe de família,
como dona de lar, como esposa de um deputado mais bem votado do
Estado do Maranhão, federal, com toda essa experiência V. Ex.ª tem
bagagem para administrar a cidade, a capital de São Luís. Meus parabéns.
Deputado Vinícius Louro, parabéns mais uma vez a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu que
agradeço, deputado Rigo Teles. Senhor Presidente, muito obrigado,
mas só para concluir. Eu agradeço, deputado Rigo Teles, por suas
palavras. Quero aqui também lhe desejar boa sorte na sua grande
empreitada à pré-candidatura a prefeito no município de Barra do
Corda. V. Ex.ª aí no seu sétimo mandato sempre buscando a melhor
qualidade de vida do povo maranhense, como também do povo de
Barra do Corda. Sei que a luta é árdua. Nós fazemos parte de um
projeto que é o projeto do PL, o projeto do povo maranhense e do
povo de São Luís por meio da pré-candidatura da Detinha. E para
concluir, venho aqui convidar também e dizer às pessoas onde muitos
aí que às vezes estão analisando, avaliando o cenário político de São
Luís, dizer que a candidatura da deputada Detinha, a pré-candidatura
da deputada Detinha à prefeita de São Luís é uma candidatura legítima,
é uma candidatura que já nasce forte, agora com a união do Patriotas já
nasce com mais de 100 pré-candidatos a vereadores, já três Partidos
importantes. Hoje temos o apoio já de três deputados federais, onde
posso confirmar o deputado Josimar de Maranhãozinho, deputado
Júlio Lourenço e deputado agora Neto Marreca. Uma candidatura que
vem da força da mulher, da força feminina. A gente sabe que a mulher é
mais tolerante, tem um toque ímpar e dentro desses movimentos
nacionais, deputado Hélio Soares, onde todo dia ouvimos e lutamos
para inserir a mulher no campo da política e nós temos um grande
nome, de responsabilidade, de compromisso, de competência, uma
mãe, onde já foi testada como administradora de um município pequeno
que, diga-se de passagem, não arrecada. São Luís arrecada. Então tem
toda uma experiência dentro dos candidatos que foi a única que chegou
a gerir um município. Então parabéns, detinha, boa sorte nessa sua
caminhada, nessa luta. Sei do reconhecimento, principalmente do povo
ludovicense e das mulheres da capital São Luís. E digo mais, é uma pré-
candidata a prefeita que vem do interior do Estado do Maranhão, uma
cidadezinha tão pequena como Centro do Guilherme, mas é conhecida
no interior e também o interior do Estado do Maranhão vai influenciar
na sua pré-candidatura. Como agora mesmo eu estava, nesse final de

semana, andando em São Luís e os comentários que a gente escutava ali
as pessoas comentando das candidaturas e aí soou um novo nome.
Então posso dizer, deputado Hélio Soares, que existiam as pré-
candidaturas a prefeito de São Luís antes da Detinha, que estava assim
tudo tranquilo na cidade de São Luís, pelos bastidores, e depois da
Detinha, que aí mexeu com tudo, hoje a gente vê todos os pré-candidatos
se articulando, procurando alianças, que não tinha isso antes, Partidos
e tudo, só movimentação de rede social e a Detinha chegou como um
furacão. Um furacão aí que realmente movimentou a política de São
Luís e, principalmente, chamou atenção desse público que não tinha
uma representação nessa eleição agora de 2020, na capital São Luís.
Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Deputado Vinícius, só para corroborar com o seu pronunciamento
muito bom, que falou carinhosamente de Maranhãozinho, um município
pequeno, Centro do Guilherme, município pequeno, mas que ficou
super organizado, hoje tem a melhor praça de esporte do estado em
termos de cidade lá, melhor até do que o Nhozinho Santos, mas eu
quero corroborar com V.Exa. para dizer que Centro do Guilherme,
representado pela deputada Detinha, protagonizou agora um encontro
nacional no Rio de Janeiro, uma vez que é de bastante significância
para todos nós, maranhenses, ter uma deputada aqui, na nossa Casa,
protagonizando um evento dessa envergadura. Parabéns a Detinha
nesse aparte, novamente, e parabéns, deputado Vinicius, mais uma
vez.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pronto,
senhor presidente. Eu quero agora agradecer, presidente, pela tolerância
para gente falar de um assunto tão importante no estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputado
Vinícius, estou esperando um aparte de meu sobrinho que está hoje na
Presidência e do nosso também decano da Casa, deputado Edivaldo, o
aparte, o apoio a nossa Detinha. Eu quero ouvir aqui para ser adicionado
e registrado nos Anais da Casa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Com todo
respeito, presidente, obrigado pela tolerância aí, é um assunto
importante que envolve a maior cidade do estado do Maranhão, a
nossa capital, Ilha do Amor, São Luís. Hoje está em foco essa pré-
candidatura da deputada Detinha. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O Grande Expediente é do deputado Vinícius.
Quero aqui registrar e parabenizar a deputada Detinha pela coragem e
determinação que sempre teve na vida pública de enfrentar mais essa
grande batalha. Com certeza, V.Exa. enriquece muito o debate da
Prefeitura de São Luís, assim como nossos colegas deputados que
estão aqui presentes, deputado Neto, deputado Wellington, deputado
Duarte e deputado Yglésio, que estão nessa disputa. Eu tenho certeza
de que a palavra feminina com cada vez mais voz, cada vez mais vez,
e a gente fica feliz de ver a sua determinação nessa disputa. Desejo
sucesso a todos os pré-candidatos aqui da Assembleia. O senhor
deputado Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Presidente, eu fui provocado pelo orador a aparteá-lo, mas perdi a
oportunidade e agora parabenizo o nosso Vinícius Louro pelo grande
pronunciamento e também a candidatura da nossa companheira Detinha,
parlamentar com competência comprovada no Maranhão e nesta Casa.
Muito simpática, carismática, quero dizer que realmente ela representa
as mulheres aqui na nossa capital nessa candidatura. Parabenizo V.Exa.
pela coragem e pela decisão de enfrentar as urnas nesta cidade com
mais de um milhão de habitantes.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina.
PSDB declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
nove de março de dois mil e vinte.

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Detinha,
Doutora Thaíza Hortegal, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral e Roberto Costa. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Rigo Teles, Wellington
do Curso e César Pires. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto
de Lei n° 031/2020, de autoria do Poder Executivo, (mensagem nº 006/
2020), que altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, a Lei nº
8.246, de 25 de maio de 2005, e a Lei nº 11.184, de 10 de dezembro de
2019. Em seguida, suspendeu a Sessão para que as competentes
comissões técnicas emitissem parecer. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC anunciou que o referido Projeto de Lei foi aprovado
nas Comissões, registrando-se o voto contrário do Deputado Adriano,
que encaminhou a votação pelo Bloco Parlamentar de Oposição,
defendendo a rejeição do mesmo, contudo, submetido a deliberação do
Plenário, o Projeto de Lei nº 031/2020 foi aprovado e encaminhado a
sanção governamental. Também em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência, foi aprovado e encaminhado a sanção governamental o
Projeto de Lei nº 605/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, que
institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto
de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras providências,
com parecer favorável em conjunto da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Saúde. Em único turno,
foram aprovados os Pareceres nºs: 830/2019, da CCJC, em redação
final ao Projeto de Lei nº 082/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que “cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
da Depressão nas Redes Públicas de Saúde e dá outras providências e
121/2020, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 522/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a proibição de
comercialização, importação e publicidade de cigarros eletrônicos no

Estado do Maranhão, sendo os mesmos encaminhados a sanção
governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados e encaminhados a sanção governamental os Projeto de Lei
nºs: 094/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no
calendário oficial de eventos do Maranhão a Semana Estadual de Luta
e Conscientização sobre a Depressão e 116/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual de Defesa do Consumidor. Também
em segundo turno, foi aprovado e encaminhado a promulgação o Projeto
de Resolução Legislativa n° 126/2019, de autoria do Deputado Fábio
Macedo, concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao vice-Governador do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Orleans
Brandão Júnior. Em primeiro turno, com pareceres favoráveis da CCJC
e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
de Trabalho. foi aprovado com substitutivo e encaminhado ao segundo
turno de votação, o Projeto de Lei n° 433/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages, estabelece diretrizes para o incentivo à contratação de
jovens tutelados para o mercado de trabalho no Maranhão. Submetidos
à deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs:
094/2020, de autoria do Deputado Vinicius Louro, solicitando que seja
agendada para o dia 07 de maio de 2020 a solenidade de entrega das
Medalhas de Mérito Legislativo aos senhores Lucas Daniel Fernandes
Cardoso e Francisco Rodrigues da Silva e 096/2020, de autoria do
Deputado César Pires, para que seja realizada sessão solene dia 14 de
maio de 2020, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, aos engenheiros Lourival da Cunha Souza e Francisco Soares.
Submetidos a deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos
nºs: 095/2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
solicitando que seja transcrito nos Anais da Casa, o artigo publicado
no Jornal Pequeno, edição do dia 1º de março de 2020, de autoria do
Juiz de Direito, Senhor Osmar Gomes dos Santos, intitulado de
“Mulher na Política”, no qual o autor aborda a consolidação da conquista
da mulher na política pública; 097/2020, de autoria do Deputado
Adriano, solicitando que sejam incluídos na Ordem do Dia os Projetos
de Lei nºs 319, 320, 338 e 390/2019, de sua autoria e 098/2020, de
autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, justificando sua ausência da
Sessão Plenária do dia 02 de março de 2020. Na forma regimental, foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento
nº 099/2020, de autoria do Deputado Adriano. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Neto Evangelista. No tempo
dos Partidos e Blocos não houve indicação de lideranças. No Expediente
Final se pronunciaram os Deputados Wellington do Curso e Vinícius
Louro. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 10 de março de 2020.

Ata da Nona Sessão Ordinária de Segunda Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de
fevereiro de dois mil e vinte.

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
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Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rigo Teles, Rildo Amaral
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Na sequência, efetuou-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2020, do Deputado
Doutor Yglésio, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Yury Bruno Alencar Araújo, natural do Estado do Ceará; Projeto
de Resolução Legislativa nº 009/2020, do Deputado Roberto Costa,
que Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Coronel da PM, Senhor Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis; Requerimento
nº 069/2020, do Deputado Adriano, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda, ao Presidente do Sindicato dos Rodoviários do
Maranhão, Senhor Isaías Castelo Branco, bem como ao Presidente do
Sindicato das Empresas de Transportes (SET), Senhor Gilson Caldas
Neves, solicitando informações a respeito do aumento do valor das
tarifas de ônibus que realizam o transporte coletivo de passageiros em
São Luís; Requerimento nº 070/2020, do Deputado Ariston, solicitando
que seja justificada sua ausência na Sessão Parlamentar do dia 13 de
fevereiro de 2020, quando esteve participando da Assembleia Itinerante
no Município de Imperatriz; Indicação nº 242/2020, do Deputado
Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando
o retorno do plantão noturno de ultrassonografia na Maternidade Marly
Sarney; Indicações nºs: 243 a 246 e 248 a 252/2020, todas de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, aos Prefeitos e Presidentes das Câmaras
de Vereadores dos Municípios de Capinzal do Norte, Buriti, Carutapera,
Bom Lugar, Alto Parnaíba, Presidente Médici, Água Doce do Maranhão,
Timon e São João do Carú, solicitando-lhes o cumprimento integral
das ações propostas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF, para a certificação da municipalidade com o Selo UNICEF;
Indicação nº 247, de autoria do Deputado Ciro Neto, a Superintendência
Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
do Estado do Maranhão, solicitando dois redutores de velocidade na
BR 135, no trecho que atravessa o município de Presidente Dutra;
Indicação Nº 253/2020, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como Secretário de Saúde do Estado-
SES, solicitando uma ambulância para a cidade de Bela Vista do
Maranhão; Indicação nº 254/2020, do referido Deputado, ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a inclusão no
Programa mais asfalto do município de Bela Vista do Maranhão;
Indicação nº 255/2020, ainda do Deputado Pará Figueiredo, ao
Governador do Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de
Segurança do Estado, senhor Jefferson Portela, solicitando uma viatura
policial para a cidade de Bela Vista do Maranhão; Indicação nº 256/
2020, ainda do Deputado Pará Figueiredo,  a Secretária da Agricultura,
Pesca e Pecuária do Estado, Senhora Fabiana Vilar Rodrigues e ao
Secretário da Agricultura Familiar do Estado, Senhor Júlio Cesar
Mendonça Correia, solicitando uma patrulha agrícola para a cidade de
Bela Vista do Maranhão e Indicação nº 257/2020, também do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como
Secretário de Estado de Educação, solicitando um ônibus escolar para
a Cidade de Bela Vista do Maranhão. Esgotada a Matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente Lido pela
Primeira Secretária, após deferir as Indicações acima citada e em seguida,
concedeu a palavra a Deputada Mical Damasceno que relatou sua ida
a Brasília para participar da posse da deputada Ivana Bastos, que
assumiu a presidência da Unale pelo estado da Bahia. Também informou
que esteve com a ministra Damares, para tratar da questão da
intolerância religiosa e o controle por parte das terras que são do Incra.
Em seguida, o Deputado Adelmo Soares falou da entrega dos títulos de
terra a noventa e sete famílias do Estado e elogiou o empenho da
Unidade Técnica Estadual UTE/MA, sob a gestão do Coordenador
João Batista. Por fim, o Deputado Doutor Yglésio solicitou à Secretaria

de Saúde do Estado do Maranhão o retorno da ultrassonografia, na
Maternidade Marly Sarney, durante o período noturno. Falou também
da conversa com a promotora de Defesa do Consumidor, doutora Lítia
Cavalcante, sobre o aumento da tarifa de ônibus em São Luís. O deputado
informou que vai estudar o contrato da licitação e que se houver algum
descumprimento ou uma falha grave no contrato, vai ajuizar uma ação
popular contra esse aumento. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando em segundo turno tramitação ordinária o Projeto de
Lei n° 466/2019, de autoria do Deputado Edson Araújo, que dispõe
sobre a campanha educativa publicitária de alerta para a população
sobre o período de “defeso”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), acatando substitutivo e o
Projeto de Lei n° 477/2019, de autoria da Deputada Detinha, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sinalização sonora e
visual nos estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências, com parecer favorável da CCJC e
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados, com parecer
favorável da CCJC: Projeto de Lei n° 383/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 11.055/19, criando a prioridade de
atendimento para diabéticos em laboratórios no Estado do Maranhão;
Projeto de Lei n° 421/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
que confere ao Município de São João dos Patos  o título de Capital
Estadual dos Bordados. Ainda em primeiro turno, tramitação Ordinária,
foi aprovado o Projeto de Lei n° 522/2019, também de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a proibição da
comercialização, importação e publicidade de cigarros eletrônicos no
Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Saúde e
o Projeto de Lei n° 400/2019, ainda do Deputado Doutor Yglésio, que
dispõe sobre a instituição do “Programa Farmácia Solidária”, a ser
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão e dá
outras providências, com parecer favorável da Comissão de Saúde e
contrário da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 115/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Douglas de Melo Martins;
Projeto de Resolução Legislativa nº 147/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Josimar Cunha Rodrigues e o Projeto de Resolução Legislativa nº 150/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Ismael de Sousa
Fonseca. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado com
parecer favorável da CCJC o Projeto de Resolução Legislativa nº 161/
2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães, natural do
Estado da Bahia. Sujeitos à deliberação do Plenário, o recurso do
Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa que indeferiu
seu Requerimento nº 048/2020, para que seja encaminhado expediente
à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores, Senhora Flávia Alexandrina, solicitando informações quanto
aos motivos do não cumprimento da Lei Federal nº 13.954/2019. O
Plenário manteve a decisão da Mesa e o referido Requerimento foi
encaminhado ao arquivamento. Na sequência, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 044/2020, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia 12 de março
do corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
Coronel Ismael de Sousa Fonseca; Requerimento nº 049/2020, de mesma
autoria, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 23 de
abril do corrente ano, em homenagem aos 150 (cento e cinquenta) anos
do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Barão de Caxias –
Exército Brasileiro; Requerimento nº 056/2020, de autoria da Deputada
Andréia Martins Rezende, encaminhando votos de congratulações ao
corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Socioespacial e Regional, do Departamento de Ciências Sociais da
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UEMA, na pessoa de sua Coordenadora, Professora Zulene Muniz
Barbosa; Requerimento nº 062/2020, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, convocando uma Sessão Solene no dia 13 de março do
corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Senhor Vitor Mendes Pereira; Requerimento nº 063/2020,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja agendada
uma Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Senhor José Augusto Cutrim Gomes; Requerimento
nº 066/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, para que seja
discutido e votado em regime de urgência a Moção de Repúdio sobre as
declarações do Deputado Federal Kim Kataguiri que injuriam esta
Casa e seus parlamentares; Requerimento nº 068/2020, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja consignado
nos Anais da Casa, a comemoração dos 20 anos de Fundação do
Instituto Florence de Ensino, ocorrida no dia 16 de fevereiro. O
Requerimento nº 055/2020, do Deputado Arnaldo Melo, foi transferido
para a próxima Sessão, devido a ausência do autor. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 045/2020, de autoria
do Deputado Felipe dos Pneus, ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, solicitando informações acerca da recuperação da MA-
321, que liga o Município de Satubinha à Cidade de Pio XII;
Requerimento nº 064/2020, de autoria do Deputado Wendell Lages,
solicitando que seja justificada sua ausência na sessão plenária do dia
12 de fevereiro, quando esteve na cerimônia de entrega das ambulâncias
para os Municípios Maranhense, realizada no Palácio dos Leões;
Requerimento nº 065/2020, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas sessões plenárias nos
dia 11 e 12 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico;
Requerimento nº 067/2020, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
subscrito pelos Deputados Professor Marco Aurélio e Roberto Costa,
solicitando o registo nos Anais desta Casa, o falecimento do Senhor
Rui Fernando Alves de Melo, ocorrido no dia 16 de fevereiro do
corrente ano, solicitando ainda o envio de mensagem de pesar aos seus
familiares, em especial ao seu irmão, Deputado Arnaldo Melo. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Resolução Legislativa nº 121/2019, de autoria do Deputado
Othelino Neto; Requerimento nº 069/2020, de autoria do Deputado
Adriano e Requerimentos nºs 070 e 071/2020, de autoria do Deputado
Ariston. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Felipe dos Pneus que usou a Tribuna para relatar uma lição
que recebeu do ex-Presidente José Sarney, o qual lhe ensinou que a
paciência é o segredo da política. O Deputado comemorou a entrega de
uma ambulância com UTI completa e aprovação de uma Emenda no
total de seiscentos mil destinados ao abastecimento de água na sua
cidade, mas enfatizou que é preciso ter paciência com a burocracia e a
demora na efetivação dessas conquistas, o que comprova a lição que
recebeu do experiente político. No Tempo dos Partidos e Blocos, não
houve indicação das lideranças. No Expediente Final, falaram os
Deputados Wellington do Curso, Duarte Júnior e Zé Inácio Lula. O
Deputado Wellington do Curso informou que vai cobrar do Governador
Flávio Dino a redução da alíquota do ICMS, imposto que incide no
valor dos combustíveis e da energia elétrica dos maranhenses. O
Deputado Wellington do Curso destacou que existem outras formas de
o Estado arrecadar e que possui orçamento para isso, citando como
exemplo a possibilidade de diminuir o número de secretarias e a
quantidade de cargos comissionados. O Deputado Duarte Júnior usou
a tribuna para fazer dois registros: sobre a licitação do transporte de
passageiros entre a Ponta da Espera e o Cujupe, pelo Governo do
Estado e sobre a intervenção na empresa Serviporto. Ele registrou o
esforço da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, que durante muito
tempo reivindicou essa melhoria. Por fim, o Parlamentar parabenizou
o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, pelo conjunto de
obras realizadas na cidade de São Luís. 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, 18 de fevereiro de 2020. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende -

Primeira Secretária. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário,
em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão solene convocada por meio do Requerimento n° 030/
2020, de autoria do senhor deputado Roberto Costa, em comemoração
aos 10 anos do Colégio Militar Tiradentes, de Bacabal. Convido para
compor a Mesa, o coronel Pedro Ribeiro, comandante-geral da Polícia
Militar, neste ato representando o governador do Maranhão Flávio
Dino. Senhor Edvan Brandão, prefeito de Bacabal. A senhora Nádya
Dutra, secretária adjunta da Aprendizagem da Educação, neste ato
representando o secretário Felipe Camarão. O coronel Marcelo Jinkings,
chefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O tenente-coronel Carlos Roberto Espíndola Viana, diretor
da Escola Militar Tiradentes de Bacabal. Convido todos para
assistirmos a um vídeo institucional sobre a história do Colégio
Tiradentes, de Bacabal, que falará em nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Quero iniciar
minha saudação à Mesa, ao meu amigo Presidente do Poder Legislativo
e com seu gesto de presidir esta sessão mostra toda a sua sensibilidade
da importância que tem a educação na vida do nosso país, na vida do
nosso Estado, que é o nosso Presidente Othelino, nem em todas as
sessões solenes o Presidente, digamos assim, em função da sua agenda
de representante do Poder Legislativo tem as condições de presidir.
Mas eu agradeço muito, Presidente Othelino, pela sua presença, porque
isso engrandece e dá exatamente a dimensão que nós precisamos dar à
importância do Colégio Militar do Maranhão, e em especial hoje da
nossa querida cidade de Bacabal. Saudar também o nosso comandante
da Polícia Militar, comandante-geral Pedro Ribeiro, também
representando a Polícia Militar do Maranhão. Coronel Pedro Ribeiro,
esta Casa também está fazendo homenagem ao senhor com a Medalha
Manuel Beckman, da nossa autoria, apresentamos nesta Casa, pelo
trabalho que o senhor desenvolve não apenas como comandante, mas
acima de tudo por toda a sua história na Polícia Militar, dedicada à
Polícia Militar e, consequentemente, ao povo do Maranhão. Saudar
aqui o nosso querido amigo, grande parceiro nosso e que tem sido a
pessoa que tem servido de mecanismo para que eu também, como
Deputado, possa retribuir tudo aquilo que eu tenho recebido no centro
da cidade de Bacabal através de nosso mandato, que é nosso grande
companheiro, amigo, Prefeito Edvan Brandão, que também fez questão
de participar dessa homenagem. Inclusive, uns 15 dias atrás, estivemos
também lá com o Secretário de Educação Felipe Camarão, fazendo as
reivindicações ao Felipe e ao Governador Flávio Dino sobre a questão
educacional de Bacabal, que algumas escolas estaduais precisam
também de nosso suporte. Tanto o Governador como o Felipe sempre
foi extremamente, digamos assim, presentes nas nossas reivindicações.
Saudar aqui a senhora Nádya Dutra, Secretária Adjunta da Educação,
que, neste ato, também representa o nosso querido Secretário de
Educação Felipe Camarão. Como eu disse, o Felipe tem sido um parceiro
fundamental e importante, não só do Deputado Roberto, mas de todos
os deputados desta Casa na questão de educação. Procuramos ele na
busca de soluções de reivindicar melhorias. E o Felipe tem sido muito
aberto e sempre tem dado a atenção necessária para as nossas
lamentações, tem sido um parceiro importante também nesses nossos
trabalhos. Saúdo aqui o Coronel Jinkings, chefe do Gabinete Militar da
Assembleia Legislativa, que tem nos ajudado muito em todo esse
suporte. Quero saudar aqui também o Tenente Coronel Carlos Roberto
Espindola Viana, que é o Diretor da Escola Militar Tiradentes de Bacabal
e que tem, na verdade, personalizado todo esse trabalho, todos esses
resultados. Ele que iniciou, desde o primeiro ano, a fundação da escola
em Bacabal e que os resultados que foram conquistados nesses 10 anos
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é muito fruto do seu trabalho juntamente com toda a equipe da educação
dos professores, dos funcionários, das pessoas realmente que vestiram
a camisa não do Colégio Militar, mas da educação do Maranhão e que
fizeram do Colégio Militar de Bacabal, em 10 anos, uma grande referência
educacional para todo o estado e que serve de modelo hoje para educação
do Maranhão. Aqui também meu amigo presidente da nossa juventude
nacional, Assis Filho. Wellington Gouveia, o nosso Presidente da
Fundação Ulysses Guimarães também aqui presente. Início minhas
palavras trazendo para esta manhã um pensamento de um dos maiores
educadores brasileiros, o patrono eterno da educação, nosso querido
Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tão pouco a sociedade muda”. Não é demais nem redundante repetir
esta máxima. São poucos os exemplos de pessoas ou mesmo de nações
que, por força de investimento sério na educação, mudaram
significativamente o rumo de suas histórias, transformando-as em
histórias de superação e sucesso. Sim, é verdade, a educação transforma
vidas, transforma comportamentos, transforma a sociedade, muda o
rumo da história. Por acreditar no potencial libertador da educação,
olhando para as práticas de excelências adotadas e, no intuito de enaltecer
todo o trabalho realizado, foi que tomei a iniciativa, aprovada pela
Assembleia Legislativa pelos 42 deputados desta Casa de homenagear
os dez anos do Colégio Militar Tiradentes III da cidade de Bacabal. Ao
fazer essa homenagem, cabe a nós recordar a história desde os primeiros
passos dos atores desta construção, aqueles e aquelas que deram de si,
de sua experiência e de sua vida para que o projeto de uma educação de
qualidade, com alicerce na disciplina e no conhecimento, fosse possível,
fosse concreto. Eu aqui não poderia, de forma nenhuma, deixar de citar
a participação do ex-senador João Alberto, na época era vice-governador,
e foi quem ajudou a construir esse grande sonho que se tornou o
Colégio Militar em Bacabal. Na época também, outro deputado nosso,
o deputado César Pires, também secretário de Educação deu a sua
contribuição para que a instalação do Colégio Militar se transformasse
de um sonho em uma realidade. Então, também, em nome deles, claro,
essa homenagem é estendida. O primeiro Colégio Militar do Brasil
nasceu oficialmente pelo Decreto Imperial 10.202, de 9 de março 1889,
com o nome de Imperial Colégio Militar da Corte, hoje o tradicional
Colégio Militar do Rio de Janeiro. Tornavam-se realidade os sonhos de
Duque de Caxias e do Marquês de Herval pela criação de um colégio
destinado aos órfãos de militares tombados nos campos de batalha da
Guerra do Paraguai, graças ao apoio incansável de Tomás José Coelho
de Almeida, no início ministro da Pasta da Guerra. Esta visão de estadista
e educador de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, daria
origem a outros estabelecimentos congêneres tanto do Exército como
das demais forças públicas. Diante desse contexto, no dia 28 de
novembro de 2006, por meio da Lei Estadual 8.509, sob o então
comando do senhor coronel Antônio Pinheiro Filho, comandante geral
da Polícia Militar do Maranhão, foi criado o Colégio Militar Tiradentes,
onde funcionava o antigo Sema, localizado no bairro da Vila Palmeira,
que absorveu toda sua estrutura e alunos matriculados. O nome
escolhido para o colégio foi do patrono das polícias militares, o Alfeire
Joaquim José da Silva Xavier, herói da pátria que morreu por defender
seus ideais de liberdade e democracia e cujo exemplo de civismo e
patriotismo devem ser seguidos pelos alunos que ingressarem no colégio
militar. Eu quero fazer aqui uma interrupção para também saudar o
nosso secretário de Segurança, Jefferson Portela, que chegou. Também
aproveitar, presidente, no seu nome convidar para compor a Mesa e
dizer da nossa alegria pela sua presença, secretário Jefferson. O sucesso
do Colégio Militar de São Luís despertou no governo do estado o
interesse em criar mais uma unidade do colégio militar. Sendo assim, o
senhor coronel Franco Pacheco da Silva, comandante-geral da Polícia
Militar do Maranhão, que na época da criação do primeiro colégio era
o diretor de ensino, alimentou também o seu sonho de atender os
policiais da Região Tocantina. Em face desse apoio, determinou, no
ano de 2009, que uma equipe do Colégio Militar de São Luís lhe
apresentasse um relatório com as necessidades para implantar uma
nova unidade do Colégio Militar, desta vez, na cidade de Imperatriz,
que entrou em funcionamento em fevereiro do corrente ano. O prestígio

do Colégio Militar fez com que então o vice-governador João Alberto,
preocupado com a educação e desenvolvimento da sua terra natal,
também reconhecesse a importância de Bacabal ter uma escola nos
mesmos moldes de São Luís e Imperatriz e não evitou esforços para
concretizar a implantação desta escola na cidade de Bacabal. O Colégio
Militar Tiradentes III foi instituído pela Lei 9.658 de 17 de julho de
2012. De lá para cá, a trajetória do Colégio Militar vem sendo marcada
por grandes resultados, como já vimos. O Colégio Militar herdou a
estrutura física e os valores humanos do extinto Centro de Ensino
Professora Camélia Viveiros, uma escola estadual de ensino médio,
anteriormente, a sua instalação, a escola amargava um baixo índice de
desenvolvimento na educação básica, na nota do Ideb, pontuando
apenas 2,9 além de alto índice de evasão e reprovação escolar. Resultados
que trouxeram como consequência a não aprovação de alunos em
vestibulares com queda de autoestima de alunos e profissionais. Isso
era uma realidade que acontecia, Presidente Othelino, na escola que
antecedeu a Escola Militar. Esse é um parâmetro importante que nós
temos que relembrar para mostrar o quanto foi fundamental e importante
a implantação do Colégio Militar de Bacabal. Com a mudança, a escola
saltou para 4.0, ultrapassando a meta prevista para 2017, evoluindo a
cada medição para atuais 5,8, superando a meta prevista para 2021. E
um dos maiores índices entre as escolas da rede pública estadual, mais
que isso, a escola tem índice zero de evasão escolar. O Colégio Militar
de Bacabal tem se destacado como uma referência entre escolas públicas
e particulares da região do Médio Mearim, e da capital, sendo a campeã
de aprovações naquela região, em universidades públicas, e nessas
universidades, campeã também em aprovações nos cursos mais
concorridos, como Medicina, Direito, e Curso de Formação de Oficiais,
o CFO. Na última medição do ranking do ENEM, feita pelo Jornal
Estado de São Paulo, a escola ficou entre as 5 melhores escolas da rede
pública estadual maranhense, e entre as 50 melhores escolas de todo
estado. Destaco as ações e parceria do Governador Flávio Dino, do
Secretário Felipe Camarão, do Secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, do Comandante-Geral da Polícia Militar, na expansão de outras
unidades do Colégio Militar no estado, que, além de São Luís, Imperatriz
e Bacabal já contam com Unidades em Caxias, Timon e São José de
Ribamar. São muitas as razões para celebrar nestes dez anos.
Certamente, o crescimento do desenvolvimento de Bacabal e de toda
região do Médio Mearim tem passado e passa por essa escola, passando
pelas mãos e pela voz dos professores e professoras, que eu faço
também uma referência importante, não só a direção-geral, mas todo o
corpo da escola, desde a pessoa que ajuda na limpeza da escola, os
ASGs, os professores, as pessoas que trabalham no administrativo, o
que sentimos é que existe todo um envolvimento da comunidade escolar
que abraçou o Colégio Militar com o objetivo de mostrar que é sim
possível fazer uma educação de qualidade dentro da rede pública. E
esses resultados, que são conquistados pelo Colégio Militar de Bacabal,
são o grande significado que procuramos, a forma de fazer exatamente
o bem e criar esperança e perspectiva na vida dos nossos jovens. E a
grande marca desse resultado é exatamente a motivação para que a
gente possa continuar na luta e em busca de ações que possam fortalecer
todo esse processo educacional do nosso Estado. Eu costumo dizer
que existem algumas vozes contrárias ao Colégio Militar, não só em
Bacabal, não só em Imperatriz como nos municípios que têm o Colégio
Militar. Às vezes é a rede privada, porque essas escolas se tornaram
uma referência, Presidente Othelino, de uma forma que hoje em Bacabal
a prioridade das famílias hoje não é matricular, ter as condições de
matricular um filho em uma escola particular, mas que o filho consiga
ter uma vaga no Colégio Militar. Porque a melhor educação que é
aplicada hoje em Bacabal, e em toda a região, é a do Colégio Militar.
Então, isso é o significado que quando se quer, a gente consegue.
Quando se quer fazer uma educação de qualidade você mostra. Por isso
hoje essa homenagem vem exatamente nesse sentido, para que a gente
possa valorizar, estimular, motivar todo esse trabalho que é
desenvolvido, não só em Bacabal, diga-se de passagem, onde tem um
Colégio Militar ele se torna uma referência de educação. E são essas
ações que precisamos, a cada dia, apoiá-las para que a gente possa ver
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o desenvolvimento do nosso Estado. Porque como falamos no começo,
que é através da educação que fazemos as verdadeiras mudanças e é
através dela que construímos sonhos que viram realidades. Então quero
parabenizar aqui, hoje também, todos os alunos da Escola Militar, os
alunos que já passaram, os alunos que estão e que, porventura, virão
também compor, digamos assim, esse quadro de excelência. Porque o
grande compromisso que temos, que vocês têm, a grande
responsabilidade é que esse ensinamento, esse ensinamento inclusive
de comportamento, possa ser ampliado para toda a sociedade, porque
só assim nós teremos uma sociedade formada de forma igualitária com
pensamento justo e com a perspectiva sempre de pensar no bem-estar
de toda a população. Então quero aqui, mais uma vez, dizer da minha
alegria, da minha satisfação, eu que sempre estudei em escola pública,
de ter um orgulho na verdade de fazer esta homenagem aqui com o
Presidente da Assembleia, com essas autoridades que estão aqui, a
todos vocês. Porque é isso que nós sonhamos, que as pessoas possam
ter a oportunidade independente das suas, às vezes, condições
financeiras. E que vocês sirvam de modelo para todo o Maranhão. O
meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu vou convidar o Deputado Roberto para passar a presidir
a Sessão e, antes de passar-lhe a presidência desta Sessão Solene,
Deputado Roberto, quero só cumprimentá-lo pela iniciativa, assim
como agradecer pelas presenças de todos os senhores e senhoras,
estudantes, dirigentes da Escola Tiradentes, em particular a visita,
agradecer a presença do Comandante da Polícia Militar do Maranhão.
Eu acho que é a primeira Sessão Solene que o Coronel Pedro Ribeiro
participa após assumir o comando da Polícia do Maranhão. Seja muito
bem-vindo. Desejo-lhe êxito nesta missão importante, afinal de contas,
nós todos sabemos que a Polícia Militar é fundamental para que nós
possamos continuar melhorando o nosso sistema de segurança pública
do Estado. Assim como o chefe do Sistema de Segurança, o Secretário
Jefferson Portela, que muito nos honra com sua presença aqui. Eu
quero dizer que é uma iniciativa importante. Eu tive a oportunidade de
conhecer, Coronel Pedro Ribeiro, de ir pessoalmente à Escola
Tiradentes, que fica ali na Vila Palmeira. Inclusive almocei lá, passei
metade da manhã, almocei e pude observar de perto como é organizado,
como é feito com dedicação o trabalho na Escola Tiradentes, que eu
tive o prazer de conhecer. E certamente as outras tem o mesmo padrão.
A gente percebe que existe realmente um desejo, digamos uma
concorrência já grande, hoje, para ter uma vaga nas escolas militares. E
me informa aqui o Coronel Pedro Ribeiro o percentual, de que eu já não
me lembrava mais, é 50% para filhos de policiais militares e 50% para
a comunidade, não é isso? E a gente sabe da concorrência. E é muito
bom saber do sucesso da Escola Tiradentes. Desejo e até dizia isto
aqui, aproveito a oportunidade das presenças do Comandante da Polícia
e do Secretário de Segurança para manifestar o nosso desejo de que
outras regiões do Maranhão sejam contempladas com a Escola
Tiradentes. A Baixada maranhense, por exemplo, não tem nenhuma. E
acho que, pela densidade da população que tem, Secretário, já merece
que nós levemos uma para lá. Fica já lançado o pedido e, no que diz
respeito à Assembleia, contem com a nossa colaboração para viabilizar
não só para a Baixada, mas para outras regiões do Maranhão que
precisam. Claro que não é uma coisa simples. Tem que ter um estudo
de viabilidade, mas acho que é importante ter pelo menos nas sedes
das regiões do Maranhão. E finalizo essa breve saudação, dizendo que
realmente comemorar este tipo de data é importante. Nós precisamos
valorizar as escolas Tiradentes com o seu perfil, assim como o sistema
de educação pública como um todo. Tanto as escolas que são civis
quanto as escolas militares tem a sua importância. Cada qual com a sua
especificidade e respeitando a característica e o perfil de cada uma.
Todas são essenciais para as atuais e futuras gerações e para que nós
possamos ter o Brasil e o Maranhão que nós desejamos. Enfim,
parabenizo a Escola Tiradentes e que, nos próximos anos, outras venham
e as que já existem continuem com esse padrão de qualidade que muito
orgulha a todos nós do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Concedo a palavra ao tenente-coronel Carlos
Roberto Espíndola Viana, diretor do Colégio Militar Tiradentes de
Bacabal.

O SENHOR TENENTE-CORONEL CARLOS ROBERTO
ESPÍNDOLA VIANA – Exmo. Senhor Deputado Roberto Costa, autor
deste requerimento, neste ato representando também o Exmo. Senhor
Presidente desta Casa, deputado Othelino Neto, em nome de quem
cumprimento todos os membros da Assembleia Legislativa do
Maranhão. Exmo. Senhor Secretário de Segurança, Dr. Jefferson Portela.
Exma. Professora Nádya Dutra, secretária adjunta da Aprendizagem
da Educação, neste ato representando nosso digníssimo secretário de
Estado Felipe Camarão. Exmo. Senhor Coronel Pedro Ribeiro,
comandante-geral da Polícia Militar, neste ato representado o Exmo.
Senhor Governador Flávio Dino, nosso instrutor desde a Academia.
Satisfação revê-lo, agora comandando a nossa Polícia. Exmo. Senhor
Coronel Marcelo dos Santos Jinkings, chefe do Gabinete Militar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nosso amigo particular,
nosso companheiro de turma e de cuja amizade temos a honra de gozar.
Exmo. Senhor Prefeito de Bacabal Edvan Brandão, aqui representando
todos os bacabalenses que também apostam muito nessa escola,
caríssimos alunos, companheiros militares e honoráveis professores.
Deputado Roberto Costa já falou bem aqui dos nossos resultados, eu
poderia apenas continuar falar desse nosso Ideb que saltou de 2.9, em
2010, para os atuais 5.8, marca acima da própria média estadual ou das
nossas menções honrosas e medalhas em Olimpíadas de Conhecimentos
ou ainda dos nossos jovens deputados estaduais, federais e jovens
senadores, todos classificados, ano após ano, em programas desta
excelsa Casa e nas suas congêneres federais. Poderia ainda apenas falar
de nossas aprovações maciças em universidades públicas, liderando os
cursos mais concorridos como Direito, Curso de Formação de Oficiais
PM e DM e Medicina, e, nesse último, com dez alunos aprovados ao
longo desses anos, incluindo uma futura médica que está ali sentada
veterana do Colégio Militar Tiradentes, a Dra. Érica Negreiros , e
também poderia apenas falar que estamos, senhores, entre as cinco
melhores escolas da rede pública estadual do Maranhão e entre as
cinquenta melhores escolas de todo o estado maranhense, mas eu não
quero falar somente disso. Nesse dia e nessa oportunidade especiais,
eu quero falar, sim, dos sentimentos que permearam toda nossa
caminhada e que nos possibilitaram chegar até aqui: o amor, o
compromisso e a gratidão. O amor que nos impede de ficar com a
família, com os nossos filhos para nos dedicarmos aos filhos de outros
que muitas vezes não nos compreendem e que nos traz como
consequências e sacrifício e as perdas. Tal amor gera o compromisso
com aqueles que passam a depender de nós e que, por meio dos nossos
ensinamentos, gerarão mudanças sociais que impactam o estado, a
nação e o mundo, mas o amor e o compromisso deixam marcas que se
manifestam nas batalhas que perdemos na vida, nas pessoas que nos
deixaram, as quais represento aqui em memória, por meio do nosso
querido professor Chaves e da nossa amada aluna Marta Eliza. E,
finalmente, apenas por ordem numérica, mas nunca menos importante,
o sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que passamos e pelas
pessoas que nos possibilitaram vencer tantas lutas do primeiro
comandante e seus sucessores, culminando com o coronel Pedro Ribeiro,
nosso digníssimo atual comandante, que nos confiaram essa missão
também. Também do primeiro secretário de Educação e seus sucessores,
culminando com o nosso digníssimo e atual secretário de Educação,
Felipe Costa Camarão, que tem sido um parceiro incansável para as
nossas realizações e que acreditaram em nosso trabalho. Gratidão aos
governos que confiaram nas escolhas dos nossos comandantes e aos
diretores de ensino que também nos deram crédito. Gratidão especial
aos amigos orientadores, o coronel Ribamar, que está ali presente, um
dos pioneiros do Colégio Militar, primeiro comandante do Colégio
Militar de São Luís, o tenente-coronel Brandão, pioneiro entre diretores
militares que sempre nos amparam nos momentos de dúvidas e
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angústias e aos demais diretores dos Colégios Militares de Imperatriz,
Caxias, Timon, e São José de Ribamar, companheiros nessa luta pela
educação. Gratidão pela lembrança do nobre Deputado Roberto Costa
e do Senhor Deputado Othelino Neto, por conceder-nos a honra de vir
a esta magna Casa, enfim, gratidão, mas eu peço permissão, Senhor
Presidente, para agradecer a dois públicos em especial aqui
representados. Reverencio aos senhores professores e policiais
militares, membros da minha equipe. Orgulhem-se em seu nome e em
nome dos colegas que não puderam estar conosco hoje, pois tudo que
fizemos nos trouxe até aqui, neste lugar de honra diante dessas
autoridades. Quis o Senhor Deus que eu liderasse essa escola em todas
as batalhas, em todas vitórias sem uma única derrota nesses 10 anos de
existência e de avanços. Mas a verdade, meus senhores e minhas
senhoras, é que sem vocês eu não estaria hoje nesta tribuna.
Parafraseando o grande Isaac Newton: “Se eu cheguei até aqui foi
porque o tempo inteiro me apoiei no ombro dos gigantes”. E esses
gigantes são vocês professores e militares da nossa escola. Por fim, eu
não poderia deixar de agradecer àqueles pelos quais lutamos desde que
aceitamos esta missão, os nossos maravilhosos, dedicados e
diferenciados alunos. Faço essa homenagem lhes contando um pouco
da minha relação com a escola na qual vocês estudam. No ano em que
ali cheguei nasceu a minha caçula, Maria Valentina, mas para meu
desespero na época ela teve problemas. Valentina não anda, não fala,
não se alimenta pela boca, mas por uma sonda. E no meio de toda essa
tempestade que nos causa, foi essa escola que me salvou de todas as
maneiras possíveis da depressão e da fraqueza de fé. Posso dizer que
toda a minha motivação veio dessa suposta tragédia que se tornou uma
bênção, pois foi esse anjo que Deus me enviou que me possibilitou
olhar o mundo com outros olhos e, nele, vocês alunos. Porque olhando
para vós, desde aquela época até agora, tomei a decisão de dedicar
todos os meus dias a fazer por vocês aquilo que a lei ou as minhas
forças eu não poderei fazer por ela. Em vocês eu a projeto e quando
cada um de vocês consegue chegar a tão esperada vitória, para mim é
como se tal façanha pertencesse à minha Valentia. Sem dúvida alguma
ela se realiza nos sonhos e nas conquistas de vocês. Assim, eu encerro
este depoimento justificando o amor devotado à nossa comunidade
escolar, a gratidão externada àqueles que me serviram de apoio e com
compromisso perante Deus, a sociedade, o governo e os meus
comandantes de continuarmos a luta por uma educação de qualidade
que possa contribuir para melhorar cada vez mais os indicadores sociais
do nosso querido Maranhão. E pedimos ao Senhor que nos abençoe
sempre nessa interminável jornada. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA -Concedo a palavra a Maria Antônia Sousa, aluna
do 2º ano do Colégio Militar Tiradentes, de Bacabal, que falará em
nome de todos os alunos.

A ALUNA MARIA ANTÔNIA SOUSA - Bom dia a todos.
Gostaria, primeiro, de agradecer a Deus pela oportunidade de estar
aqui, hoje, e dizer que é uma honra contribuir para o crescimento da
escola junto com todos os alunos que estão aqui. Meus cumprimentos,
primeiramente, vão à toda a banca e ao grupo de alunos que estão aqui
representando todo o Colégio Militar Tiradentes III, aos professores
que estão também prestigiando e a todos os que estão aqui presentes.
Como já falaram, meu nome é Maria Antônia Nel Sousa. Sou aluna do
Colégio Militar Tiradentes de Bacabal III e sou aluna do 2º ano-B.
Queria falar que o Colégio Militar de Bacabal é para a comunidade um
instituto de exemplo, onde a maioria de pais bacabalenses querem ver
seus filhos estudando lá. Observamos isso no seletivo de novos alunos,
que apresenta uma grande concorrência e também procura. O Colégio
Militar Tiradentes III contribui não só para a formação pessoal, mas
também para formação moral e educacional do aluno. Quero parabenizar
o Comando Geral que está à frente, na pessoa do nosso Tenente Coronel
Espíndola e na pessoa da professora Bruna, que é diretora escolar.
Nossa escola tem um lema e nesse lema são destacadas duas palavras,
que são disciplina e saber. No saber podemos destacar o grupo

pedagógicos de professores que contribuem bastante para o
desenvolvimento dos alunos que sempre nos ajudam e estão lá por
perto, e na disciplina podemos destacar o desempenho de monitores,
que são os próprios policiais militares que estão nos ajudando a
tornarmos cidadãos de bem. Antes de finalizar, gostaria de ressaltar o
que o senhor Deputado Roberto Costa acabara de falar, que é um
orgulho em ter em nossa escola como exemplo para a nossa cidade, que
não é muito grande, e tê-la como uma das cinco melhores do estado. I
só nos mostra que todo o trabalho e empenho tem dado certo. Queria
parabenizar a escola pelas conquistas alcançadas, porque é através
desses resultados que se manifestam nas aprovações, nas grandes
aprovações. E, para finalizar, gostaria de terminar com um versículo
bíblico encontrado em I Tessalonicenses 5:18: Deem graças em todas
as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo
Jesus. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Gostaria também de citar aqui a presença da
Deputada Helena Duailibe, que estava aqui presente, do Deputado
Rafael Leitoa também, que passou. Concedo a palavra ao senhor Edvan
Brandão, Prefeito de Bacabal.

O SENHOR PREFEITO EDVAN BRANDÃO - Senhor
Deputado Roberto Costa, Presidente em Exercício desta Casa, quero
cumprimentar Vossa Excelência. Coronel Pedro Pereira, receba o nosso
abraço. Senhor Jefferson Portela, Secretário de Segurança do nosso
estado, receba também um abraço da cidade de Bacabal. Senhora Dany
Dutra, Secretária Adjunta do Aprendizado da Educação, neste ato
representando Felipe Camarão. Chefe do Gabinete Militar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, receba também o
nosso abraço. Tenente-coronel Carlos Roberto Espíndola, receba
também o abraço do prefeito Edvan Brandão. Bom dia a todos. Em
primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por este grande momento.
Para mim hoje é um momento importante, não somente para mim, mas
para a cidade de Bacabal por estar hoje comemorando 10 anos do
Colégio Militar. Eu, como gestor do município de Bacabal, sinto-me
feliz, pois é uma honra comemorarmos os 10 anos desta escola que tem
sido um destaque na cidade de Bacabal. Nós temos acompanhado bem
de perto o desenvolvimento desta escola e como gestor do município
de Bacabal quero aproveitar este grande momento para parabenizar a
todos vocês que fazem o Colégio Militar na cidade de Bacabal. Eu
tenho conversado com o deputado Roberto Costa sobre essa grande
parceria que o prefeito Edvan Brandão fez com o governo Flávio Dino.
Eu tenho certeza de que essa grande parceria é para o bem não somente
do nosso querido estado do Maranhão, mas também para o bem da
cidade de Bacabal. Eu me sinto feliz em hoje fazer parte do governo
Flávio Dino porque eu vejo nele a preocupação de fazer um estado
melhor. Assim, com essa grande parceria com o governador Flávio, nós
temos visto o efeito na cidade de Bacabal. Agora, há poucos dias, nós
tivemos uma conversa muito boa com o secretário de Educação e quero
dizer a todos vocês que estão me ouvindo da felicidade pela conversa
que eu tive com o secretário de Educação do Estado do Maranhão.
Fizemos algumas solicitações para a cidade de Bacabal, não somente
para a escola do nosso querido Estado, mas especialmente para a
cidade de Bacabal. Nós temos visto, por meio dessa reunião, um grande
efeito daquela conversa que tivemos também com o governador, mas
especialmente com o secretário de Educação do Estado. Eu quero dizer
ao povo de Bacabal da preocupação do prefeito Edvan Brandão, e
estamos ombreados para vermos uma educação melhor. Aqui eu quero
mais uma vez parabenizar o Colégio Militar por tudo que tem feito em
Bacabal, tem feito uma grande transformação da juventude da cidade
de Bacabal. Eu quero mais uma vez aproveitar este momento para
abraçar todos os professores, todos aqueles que fazem o Colégio
Militar. Recebam o meu abraço, um abraço de gratidão. Eu quero aqui
agradecer a Deus por esta oportunidade de representar, neste momento,
a cidade de Bacabal. Um grande abraço e um beijo no coração de cada
um de vocês.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBETO COSTA - Concedo a palavra ao comandante-geral da Polícia
Militar do Maranhão, coronel Pedro Ribeiro.

O SENHOR COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR
CORONEL PEDRO RIBEIRO - Boa tarde a todos os presentes e a
todas as presentes. Exmo. Senhor Deputado Roberto Costa, que preside
esta solenidade. Exmo. Senhor Secretário de Segurança Pública, doutor
Jefferson Miller Portela. Senhoras e senhores nominados aqui pelo
Cerimonial; comunidade escolar do Colégio Militar Tiradentes. O
Comando da Polícia Militar se sente com muita alegria de estar hoje
aqui e agradecer ao Deputado Roberto Costa pela homenagem do
Colégio Militar, e um momento como esse nos deixa muito felizes e até
emocionados, essa que é a verdadeira realidade. Pela expressão da
aluna Maria e pelo depoimento da aluna, no vídeo, nós concluímos que
todos os objetivos educacionais estão sendo alcançados, mas o Colégio
Militar é assim, tem sua cultura organizacional que é trazida da própria
Polícia Militar. Nós queremos prestar aqui aos alunos que temos uma
pessoa especial aqui, que é o nosso Secretário de Segurança Pública, o
Doutor Jefferson Portela, é o Secretário de Segurança Pública em que
nós estamos diretamente subordinados, ou seja, o Colégio Militar
Tiradentes está diretamente subordinado ao Secretário de Segurança,
Doutor Jefferson Miller Portela. Por que estou dizendo isto? Porque
nossa cultura organizacional é muito forte. Na época que eu estava no
lugar de vocês, para vocês terem uma ideia, na década de 70, no Colégio
Giorceli Costa, na Madre Deus, nós aprendíamos a saber quem eram
os ministros, o nome de todos os ministros da República, o Presidente
da República. Nós éramos obrigados, e isso caia até em vestibular. Eu
lembro que o ministro da Desburocratização era Hélio Beltrão, caia
nas provas de vestibular. Então, eu estou enfatizando bastante da
nossa cultura organizacional que o Secretário Jefferson Portela é o
nosso Secretário. Certo, meus alunos? Bom, em rápidas palavras, eu
podia só focar algumas situações, dentro desse processo educacional.
Jared Diamond, num livro chamado “Como as sociedades escolhem o
fracasso ou o sucesso”, é um livro com mais de mil páginas e ele
retrata, com muita propriedade, os tipos de sociedades que escolheram
os seus destinos. Uma delas era chamada de sociedades ágrafas, não
registravam os seus feitos, a exemplo da Polinésia antiga em que se
acabou porque acabaram todas as árvores, porque pelas árvores eles
faziam os seus totens para espantar os Deuses malignos. Ora, Colégio
Militar! Quando eu falei que eu estou emocionado, eu não falei
simplesmente à toa, não, eu era Comandante do Batalhão de Polícia
Ambiental, quando na gestão do Governador Jackson Lago, o então
Coronel Pinheiro Filho, salvo engano, me chamou lá naquele prédio,
onde funcionou o Colégio Militar, onde era o Cema/Detran, aqui na
Vila Palmeira, numa sexta-feira e me estabeleceu a missão. Nós
recebemos essa estrutura da Secretaria de Educação para fazer,
iniciarmos o nosso Colégio Militar, isso em janeiro de 2007, e ele me
perguntou: Pedro Ribeiro, é muito grande, será se nós vamos ter
condições? E eu falara para o coronel comandante-geral, eu era tenente-
coronel: ‘Comandante, nós temos que começar é assim, com um prédio
grande, porque tenho certeza que isto aqui vai ser um sucesso’. Pois,
ele disse: ‘Pois venha para cá na segunda-feira’. E eu disse para ele:
‘Me dê todos os pedreiros, os eletricistas, os encanadores, todos os
operários que trabalham na Polícia Militar para a gente iniciar’. E
assim foi na segunda-feira. Nós tiramos ali 05 carradas de entulho do
colégio, só para vocês terem uma ideia como é que estava esse prédio
e com um mês nós entregamos a estrutura desse colégio limpa, pintada
para o então coronel ali, Ribamar. Nós somos uma sociedade gráfica,
nós registramos os nossos feitos. Coronel Ribamar, que era major
Ribamar, foi o primeiro diretor de um Colégio Militar no Maranhão.
Uma salva de palmas a ele. Ele iniciou em fevereiro de 2007 e o
subcomandante era o então capitão Brandão, que hoje é diretor máximo,
de excelência, que é o diretor do Colégio Militar I. E assim é a história,
é assim que a sociedade ganha seu sucesso, registrando seus feitos.
Bom, existem valores subjetivos, a lealdade, a honestidade, a caridade,

além de serem subjetivos ainda são eternos, sempre vão existir. Mas o
maior valor objetivo que existe é onde estamos neste cenário aqui,
neste ambiente de educação. A educação é o maior valor objetivo n face
da terra. E aqui a Polícia Militar está alegre com esta homenagem ao
Colégio Militar, porque só através da educação nós tiramos o eu, esse
eu individual e passamos para o eu coletivo, para podermos viver bem
na sociedade. Como nós vivemos em um ambiente e todo aluno através
da educação tem que ser crítico, eu me reporto à questão ambiental. Lá
passa o rio Mearim e dentro dessa questão ambiental eu vou citar só
um exemplo para a gente chegar à conclusão. Vamos dar um exemplo,
em 2010 as queimadas no Brasil como são sempre, os Estados de
Mato Grosso, do Pará, Tocantins e Maranhão. Se vocês forem pegar
as estatísticas, hoje, estão lá: equivalentes a tantos campos de futebol
ou diminui as queimadas em relação a 2019. Senhoras e senhores, em
2010 as queimadas já se falava, nesses Estados, que eram uma tragédia.
Então o que concluímos e onde quero chegar? Nós concluímos, jovens
alunos, tenham esse senso crítico. Ora, se estão dando percentual de
queimadas, como nós acompanhamos na mídia, que acabou se fazendo
uma bagunça neste país, com desrespeito aos índios, desrespeitos às
ONGs, desrespeito às comunidades científicas... os índices foram, em
relação a 2019, ou em 2018, bem poucos? Não! Se em 2010 era uma
tragédia, se ainda tem índice de queimada significa a tragédia da tragédia.
Nós estamos no colapso. É esse que é o sentimento crítico, meus
alunos, que temos que ter na sociedade. E por que eu falo de educação
na questão ambiental? É porque o único instrumento que foi
sacramentado para se defender a questão ambiental é a educação. Meus
jovens alunos, eu estou em um ambiente aqui de educação. Queria
parabenizar toda a comunidade escolar o valoroso trabalho dos
professores, dos servidores do Colégio Militar, dos alunos, mas não
existe essa comunidade sem os familiares, porque eles são parte
integrante de uma comunidade escolar. Todo esse conjunto nós vamos
ter realmente a educação que nós queremos. Mas queria fazer uma
homenagem especial ao diretor da escola, porque na vida militar, nessa
cultura organizacional se der errado, até se exonera, mas se der certo se
bate palmas, não é isso? Então temos que bater palmas para o diretor
do Colégio Militar por esses índices alcançados. Nós ouvimos
depoimentos de um formado engenheiro civil,  nós ouvimos
depoimento... esqueci o nome da ex-aluna, e isso significa dizer que o
objetivo foi alcançado, parabéns Espíndola, parabéns. Agora uma coisa
é certa, nesse sistema como um todo nós temos que louvar o governador
do Estado, isso é uma verdade, porque parte da estrutura filosófica de
governo irradiando para a Secretaria de Segurança e aí vem comando-
geral até chegar no Espíndola, é assim que funciona a estrutura. Aí nós
temos parceria, que é a Secretaria de Educação. Mas a espinha dorsal
é assim, da estrutura governamental. Assim como começou no governo
Jackson, o governo Flávio Dino nesses 5 anos está dando essa fortaleza
para a estrutura dos colégios militares. Me sinto muito feliz. É a
primeira vez que eu me reporto aqui na Assembleia, a primeira vez que
eu me reporto para a comunidade escolar. E todos nós sabemos que
dentro dessa questão do ensino/aprendizado tem as pedagogias da
vida, que é uma discussão que se fala numa questão do aprendizado do
aluno. Mas eu concluo que a pedagogia realmente que está sendo adotada
dentro da estrutura da Escola Militar Tiradentes de Bacabal está
plenamente viável com seus objetivos alcançados. Eu fico muito feliz
e eu espero, jovens alunos, que vocês nunca esqueçam dessa solenidade,
nunca esqueçam e tenham os exemplos que passaram por aqui para
vocês, quando estiverem no futuro, serem futuros profissionais críticos.
Porque um dos objetivos da educação ambiental preconizado na
conferência de Tbilisi, em 1977, que foi uma conferência própria,
intergovernamental sobre a educação ambiental, que foi uma raiz de
Estocolmo, em 72, é a criticidade. Quando a gente estiver em qualquer
auditório, é pertinente nós retratarmos sobre a questão ambiental. Isso
é uma condição. Estrategicamente, olha só como nós estamos em termos
de mundo e de país. Vamos lá. Olha o coronavírus hoje. Você olha as
cidades todas as pessoas andando de máscaras. Será que isso está
normal? Nós temos que nos preparar, jovens alunos, para isso. Isso
não está normal as pessoas estarem de máscaras nas ruas. Nós tivemos
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o acidente em Mariana, em Minas Gerais, em Brumadinho. Nós tivemos
derramamento de óleo nas praias do litoral nordestino. Nós temos que
nos preparar. Só tem uma forma de melhorar: ser críticos, avançar na
criticidade, não permitir certas coisas. Por isso temos os órgãos de
controle e tem a sociedade civil. E essa sociedade civil é representada
pelos órgãos de controle e pelas ONGs. As ONGs que são responsáveis
por isso, porque toda a decisão pública tem a sua paridade e essa
paridade vem com o poder público aliado com o poder da Sociedade.
Meus jovens, eu quero que vocês assimilem bastante isso, a criticidade.
Sejam críticos, alunos críticos, porque só a criticidade vai permear nos
governantes e em qualquer outro setor o cuidado de se fazer as coisas
certas. Está bom? Muito obrigado. Fica aqui a nossa mensagem. Eu
estou muito satisfeito. Vou visitar a Escola Militar. Nós vamos dar
todo o apoio. Não está com três meses que nós designamos para servir
no colégio Militar o Capitão Roberval. Não foi uma excelente aquisição?
Nós atendemos o pedido do Tenente Coronel. Senhoras e senhores,
muito obrigado. Estamos dispostos a qualquer debate, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Concedo a palavra ao Secretário de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, o senhor Jefferson Portela.

O SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
JEFFERSON PORTELA – Gostaria de dizer bom almoço de imediato
e, entendendo isto, seremos breve. Quero cumprimentar, em nome do
Senhor Governador do Estado, Governador Flávio Dino, Vossa
Excelência, Deputado Roberto Costa e estender os cumprimentos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Cumprimentar também
V. Exa. em meu nome pessoal. E dizer que, daqui a cem anos, quando
comemorarmos o Centenário do Colégio Militar Tiradentes III,
estaremos vivos em espírito na comemoração do futuro. Sabemos que
a matéria é temporal, é limitada e alguns morrem e alguns não morrem.
Os que viverem este dia não morrerão na História da Educação do
Maranhão e do Brasil. Então será bom estarmos vivos no centenário
do colégio, quando os anais tiverem aqui anotado que nós aqui
estivemos. Poderíamos estar fazendo muitas coisas, inclusive almoçando
agora, mas, não: priorizamos estar aqui. Então vivemos e viemos viver
estes dez anos do Colégio Militar Tiradentes III. Quero cumprimentar,
com muita alegria, os colegas que compõem a Mesa, começando pela
ordem de assentamento: nosso comandante Espíndola, professora
Nádya Dutra, que representa o Senhor Secretário Felipe Camarão, o
nobre presidente da sessão já cumprimentado, Deputado Roberto
Costa, o Senhor Prefeito Edvan Brandão. Saudar em seu nome a
população de Bacabal. Saudar com muita alegria o recém empossado
Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Pedro Ribeiro. Para
tudo há o tempo certo e a hora certa. Então Deus, na sua sapiência
inquestionável, talvez ele tenha reservado este tempo, de 33 anos após
iniciar o serviço militar, chegar ao Comando Geral. O senhor poderia
ter chegado há mais tempo, tinha condição disto, mas chegou agora.
Com o tempo, talvez, Deus tenha lhe reservado isso para que o resultado
dessa gestão venha com a base de experiência militar de trinta e três
anos de cidadão, de professor, de amigos, de homem leal. Eu tenho
certeza de que nós faremos um grande trabalho juntos pela população
do estado do Maranhão, naquilo que é a nossa missão maior que é
cuidar das pessoas e defendê-las de mãos criminosas. Então, é uma
honra me ombrear com o senhor, agora na direção geral da Polícia
Militar. Cumprimentar o comandante chefe do Gabinete Militar,
coronel Jinkings, com muita alegria e saudar aqueles que sofrem mais
do que nós, porque nós vamos retardar hoje o nosso almoço, mas esta
Mesa que está aqui atrás sempre nessas solenidades, ali após Mesa, a
outra Mesa, todas as vezes eles ali atrás, então eles perdem o almoço
todas as vezes nessas solenidades. Portanto, o nosso cumprimento
verdadeiro a todas as colegas ali. Cumprimentar as Suas Excelências,
os senhores alunos do Colégio Militar Tiradentes e professores e
professoras da rede estadual da Secretaria de Educação, além dos colegas
militares que estão lá nessa gestão. Nós sabemos que o que rompeu a
fase da barbárie na história humana foi o surgimento da sistematização

do processo de educação. Foi isso que nos fez deixar a barbárie para
trás e partir para o estágio civilizacional da humanidade, ainda com os
seus problemas atuais, mas que seriam infinitamente maiores se o
processo educacional dos povos não houvesse sido desencadeado há
centenas de anos. Desde a primeira pedra que foi rolada de um jeito
mais articulado, do pensamento da roda, de sair das árvores e entrar
para as cavernas, de sair das cavernas e passar para as palafitas, de
passar das palafitas para as tribos e das tribos para as áreas mais
organizadas, até chegarmos à vida urbana. Então, esse estágio todo foi
uma evolução decorrente da busca de alguns iluminados pelo processo
educativo da população, do grupamento humano sobre a terra. Isso foi
se dando e nós vimos que toda tem como gênese a sua superação e a
sua evolução, nisso nós temos uma convicção: o surgimento das escolas
militares. E digo isso porque sei que há reservas mentais críticas ao
conteúdo das escolas militares. Mas aos detratores e aos que sem
reflexão plena criticam as escolas militares nós fazemos as perguntas
quanto aos resultados aqui muito bem descritos pelo deputado Roberto
Costa. Onde já se viu um aluno ou aluna originário da escola militar que
seja fraco? Onde já se viu segmento decaído originário das escolas
militares? Nenhum. É ao contrário. O que nós vemos e que nós sabemos
é um sucesso posto à disposição por um trabalho firme, efetivo e
eficiente. É uma ilusão para aqueles que pensam que a disciplina seja
algo ruim para a vida humana. A disciplina já é 50%, no mínimo, da
garantia da missão que nos propomos sobre a terra. O indisciplinado
tende ao fracasso por si próprio, pela sua falta de equilíbrio com a
ausência de disciplina. Alguns pensam que a disciplina militariza o
homem e a mulher. Negativo! A disciplina é sucesso em qualquer marca.
Por que o deputado Costa é deputado? Por que ele teve sucesso na sua
vida política? Não foi deixando de ter disciplina na vida política, foi se
articulando, pensando em ser deputado e, de modo disciplinado, foi
eleito deputado. Se levasse um comportamento indisciplinado, não
seria reconhecido pela sociedade. Então, isso vale para todos nós.
Regra não diminui a capacidade intelectual de ninguém, muito pelo
contrário, ela forja uma base para que ali seja plantado tudo que pode
vir em nome do crescimento intelectual e profissional dos alunos.
Quem, dentre os senhores alunas e as senhoras alunas, será deputado
amanhã assim como o deputado Roberto Costa? Quem dos senhores,
se quiserem continuar morando na aprazível cidade de Bacabal, será
prefeito ou prefeita de lá? Quem é que, saindo de lá volta, depois para
ser médico naquela cidade? São os senhores e as senhoras. O universo
está aberto. Se levarem para a vida, após o Colégio Militar, a disciplina
e o conhecimento que adquiriram em parceria com a Secretaria de
Educação, terão sucesso na vida profissional. Não pense que nenhum
de nós aqui, no caso particular da minha pessoa e do comandante
Pedro Ribeiro, que nós caímos de um planeta iluminado para ocupar o
cargo de secretário de Segurança e o Comando Geral da Polícia Militar.
Comandante Pedro Ribeiro saiu da Madre Deus. Com uma semana que
ele havia tomado posse, houve um atraso na nossa missão de
reconhecimento da área do carnaval, sabe por quê? Porque nós saímos
com o comandante Pedro para rodar a Madre Deus que o governador
decidiu inaugurar um circuito II de rua de carnaval, considerando ali de
100 a 120 mil pessoas na Beira Mar, com a possibilidade de acréscimo
para 150 mil. Como tivemos 190 mil no último dia, botou um segundo
circuito na Madre Deus. E quem estava atrasando a missão?
Comandante-Geral da PM. Por quê? Porque nós andávamos devagar
pelas ruas e a população corria para ver o Pedrinho ali dentro do carro,
dizendo: “é o comandante geral! Queriam abraçá-lo, cumprimentar o
comandante Pedro Ribeiro na Madre Deus. Seus pares, reconhecendo
e alegres com ele, ficaram lá. Nós viemos trilhando escola pública, mas
tinha um agravante, a mãe dele era zeladora da escola. Qual era a
diferença dele para os outros meninos? As mães dos outros não estavam
dentro da escola, a mãe dele estava lá, zeladora da escola, e ia nas
professoras: Como é que está o Pedrinho aí? Não, ele está bem-
comportado. Não, está um pouco malcomportado. Deixe comigo,
quando chegar em casa a gente vai conversar. Estava lá a autoridade em
cima dele. Então assim, é muito bom viver aqui esse dia, eu não cheguei
na hora porque eu estava numa reunião importantíssima integrada de
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órgãos estaduais e federais de inteligência. Um grupamento forte das
Forças Federais, com planejamento de combate a organizações
criminosas. Então isso está andamento na Secretaria de Segurança, mas
o nosso chefe da inteligência estadual está lá coordenando, e nós
pudemos vir aqui e não poderíamos deixar de vir, porque é bom saber
dessa movimentação humana que faz o mundo melhor. Os senhores
alunos acreditem na capacidade de intervenção que narrava aqui o
Coronel Pedro Ribeiro, no campo da educação. Os senhores serão
atores da coisa concreta, que é a vida, os senhores vão tomar espaços
decisórios e vão ocupar, e usem com maestria tudo aquilo que
aprenderam no Colégio Militar para fazer um mundo melhor. Não
confundam que a Escola Militar espera de vós um sucesso individual,
não é a isto que nós nos propomos com a articulação das Escolas
Militares. Eu quero informar a V.Exa., deputado Roberto Costa, que
nós temos mais Escolas Militares, três Escolas Militares instalas em
Rosário, mais uma em Santa Rita e no mês de abril vamos instalar uma
para mil alunos na cidade de Codó, e não vamos parar com a marcha,
seguirão aí a instalação das Escolas Militares, mas como eu dizia, o que
nós queremos dos senhores é a plenitude do sucesso, que não pode
servir apenas para um sucesso individual de um homem e de uma
mulher, aquilo que é sucesso nosso, deve ter rendimento para a nossa
coletividade, e é assim quando os senhores estiverem dentro de um
hospital, seja um médico, e não um suposto médico, e quando forem
um diretor de escola, seja um diretor de fato, e não um ocupante de
cadeira, não desonre a cátedra, estejam lá com a força intelectual, material
e a disposição de comandar e de dirigir, todos os senhores serão
comandantes daquilo que vão ocupar, Deus queira que muitos sejam
delegados, membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de
Bombeiros, mas para quem não for para essas áreas de segurança sejam
lá comandantes onde atuarem. Dirijam o que tiver que seja dirigido,
corrijam o que tiver de ser corrigido e não temam jamais, não temam
jamais a força do mal. A Maria Antônia já falou aqui pela Bíblia na
força do nosso Deus, quem acredita em Deus não tem medo de coisa
nenhuma, de nada, até daqueles que teimam em tirar a nossa vida,
porque de nós é morto, o maldito que tirou a vida de alguém nada mais
pode fazer contra ela, o espírito é livre e lá de cima terão a regência
plena e independente da vontade de qualquer maligno da terra. Então,
nós não podemos temer algum e o mal existe é para nós passarmos por
cima dele, o mal é algo que deve estar debaixo da sola das pessoas de
bem. Nós não devemos combater o mal timidamente, devemos combater
com força para destruir, com toda a força da lei, quem não tiver coragem
de comandar que não assuma o comando, passe o posto para outro que
tenha coragem de desempenhar a sua missão. Então, sejam originários
de uma escola de comandantes, o Maranhão precisa dos senhores e das
senhoras alunos, precisa e precisa muito, porque cada um dos senhores
sai com o porte e a força para mudar a realidade do estado do Maranhão,
do Brasil e do mundo porque ninguém sabe aonde vocês vão parar. Eu
espero, meu querido Presidente Roberto Costa, porque, em 2021, já se
planeja ocupação do espaço sideral, e em 2026 será instalada a primeira
base humana, em Marte. Eu só peço que os alunos do Colégio Militar
Tiradentes III não viagem para Marte para fundar bases educacionais,
lá, na primeira viagem, deixem na segunda em diante, porque será
apenas seis meses de voo até chegar Marte de modo se der um problema
na primeira viagem, o socorro só vai chegar seis meses depois. Então,
meus amigos e amigas, voltando para terra, bom almoço a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Antes de encerrar a Sessão, eu quero só relembrar
também, inclusive o Colégio Militar de Bacabal, que, há 15 dias, o
prefeito Edvan Brandão, teve uma audiência com o governador, e.
dentro da sua pauta. ele fez uma solicitação ao governador, que era a
respeito da reforma e ampliação do Colégio Militar de Bacabal. O
governador mandou que ele procurasse o Secretário Felipe Camarão, e
tivemos uma reunião, eu com o Prefeito Edvan e com o Coronel
Espíndola, com Felipe Camarão, e na conversa Felipe disse para o
prefeito, que enquanto ele falava com o governador, o governador já
estava mandando uma mensagem para ele, e que autorizou a reforma e

ampliação do Colégio Militar de Bacabal, e inclusive já teve uma equipe
da educação em Bacabal, fazendo os levantamentos. Então, isso é uma
forma de premiar, e, acima de tudo, de reconhecer todo resultado
positivo que vocês têm dado para Bacabal e para o Maranhão, e fico
muito feliz também de participar, mais uma vez, dessa sessão, na
presença dessa Mesa aqui ilustre, e dizer que nós estamos no caminho
certo, e, se Deus quiser, a gente possa continuar contribuindo com a
educação do Maranhão, porque isso consolida a força do nosso Estado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 150/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 073/2020, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 10 e
13 de fevereiro de 2020, da deputada Mical Damasceno, tendo em
vista a mesma encontrar-se participando de eventos para capacitação
parlamentar, representando esta Casa

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 151/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 084 /2020, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 04 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada do
20 de fevereiro /2020 do deputado Duarte Júnior, tendo em vista o
mesmo encontrar-se cumprindo agenda política na Escola Modelo
Benedito Leite, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 152/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 085 /2020, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
nos dias 11 e 12 de fevereiro /2020 do deputado Duarte Júnior, tendo
em vista o mesmo encontrar-se cumprindo agenda política em Brasília,
representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 153/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 72 /2020, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nosdias 10 e
12 de fevereiro do Deputado Zé Inácio, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando de agenda externa, representando este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 154/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 075/2020, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 12 de
fevereiro 2020 do deputado Ariston, tendo em vista o mesmo encontrar-
se participando de evento oficial do Governo do Estado representando
este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 155/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 082/2020, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 03,

04, 05, e 06 de fevereiro/2020 do deputado Neto Evangelista, tendo
em vista o mesmo encontrar-se em Brasília tratando de assuntos de
interesse desta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
março de 2020. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  09 DIAS DO MÊS DE MARÇO, DO ANO DE
2020, ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  166/2020 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2019  - ALTERA e ACRESCENTA dispositivos à Resolução Legislativa
nº 448/2004, que DISPÕE sobre o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
subscrito pelos seus membros.

RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de março  de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  09 DIAS DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE
2020,  ÀS  11 HORAS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO
ANTÔNIO PEREIRA
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  065/2020 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

EMITIDO ao PROJETO DE LEI Nº 466/2019 - DISPÕE sobre a
Campanha Educativa Publicitária de alerta para a população sobre o
período de “Defesos”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de março  de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020, ÀS 11 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO
VINICIUS LOURO
CÉSAR PIRES



QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
CIRO NETO
NETO  EVANGELISTA
PASTOR CAVALCANTE
ZÉ GENTIL
ARISTON SOUSA
ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

031/2020  - (MENS. GOV. Nº 006) -  ALTERA a Lei nº 7.799, de 19
de dezembro de 2002, a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, e a Lei nº
11.184, de 10 de dezembro de 2019, que DISPÕE sobre o Sistema
Tributário do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de  março  de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SAÚDE, REALIZADA AOS
05 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020, ÀS 11 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
ZÉ INÁCIO
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES
CIRO NETO
DOUTOR YGLÉSIO
ARISTON SOUSA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 138/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

605/2019 - VISA INSTITUIR a Campanha Estadual de Conscientização
para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de  março  de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 001 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 572/2019,

de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre os objetivos e sobre

a redefinição dos limites do Parque Estadual do Bacanga e dá outras
providências.

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

Em suma, o presente Projeto de Lei visa a redefinição dos
limites do Parque Estadual do Bacanga criado por meio do Decreto nº
7.545, de 1º de maio de l980, sendo, posteriormente, seus limites
alterados por meio do Decreto nº 9.550, de 10 de abril de l984, e da Lei
Ordinária Estadual nº 7.712, de 14 dezembro de 2001, em face do
Poder Judiciário ter declarado a nulidade da referida lei, tendo
determinado ao Poder Executivo, dentre outras providências, a
redefinição dos limites do Parque Estadual do Bacanga, como bem
esclarece a Mensagem que encaminha a proposição de Lei.

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 012/
2020), que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais,
constitucionais e jurídicos da proposição, que se manifestou pela
aprovação do projeto, na forma do texto original.

Com efeito, a propositura de lei tem lastro na garantia da
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
no dever de proteger a fauna e a flora, imposto ao Poder Público, nos
termos da Decisão Judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública
nº 3202-51.2008.8.10.000 (3.202/2008).

Vê-se, portanto, que a necessidade de preservação e
conservação do meio ambiente é ponto inquestionável e o presente
projeto de lei está alinhado a esse princípio, e em especial com as
disposições da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, posto que
consideram vistorias e estudos técnicos realizados pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, além de terem sido
precedidas de audiências públicas.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, no tocante aos aspectos socioambientais e
econômicos relacionados à preservação ambiental.

VOTO DO RELATOR:
O Projeto de Lei nº 572/2019, foi considerado meritório por

ser conveniente e oportuno para o interesse público, razão pela qual
opinamos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto
de Lei nº 5722019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator : Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles
Deputado Zé Gentil
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 001 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 653/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação Desportiva
2 de Julho, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação Desportiva 2 de Julho é uma Entidade civil
sem fins lucrativos e econômicos, de duração por tempo
indeterminado e de caráter desportivo.

E tem como objetivos: desenvolver a educação, cultural e
o turismo através da prática desportiva; amparo às crianças e
adolescentes carentes e em situação de risco; participar de eventos
oficiais e não oficiais; prestar assistência médico-social; estimular
a saúde preventiva (educação ambiental, sexual e sanitária);
promover e integrar socialmente jovens e adolescentes através
da execução de projetos esportivos e culturais; promover eventos;
sensibilizar e conscientizar os associados da pratica do jogo limpo
(fair play), através de manifestações coerentes dos membros, bem
como  promover ações de prevenção, inclusão, habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiências, promovendo
a sua integração a vida comunitária.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 653/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 002 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 654/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão – INDESMA, com
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto de Desenvolvimento Educacional do Maranhão
- INDESMA, antes denominada: Associação Comunitária Creche
Paraíso da Criança é um Instituto Civil, sem fins lucrativos, com
duração indeterminado, também conhecido pela sigla INDESMA
com sede e foro no município de São Luís, Estado do Maranhão.

Tem como finalidades: desenvolver ações de proteção à
família, a infância, a maternidade, a adolescência e velhice; sendo
assim o INDESMA pode atua em todos os campos de sociais
principalmente de cunho assistencial, com autonomia
administrativa financeiras, jurídica e patrimonial. Ações de
preservações, habilitação, reabilitação das pessoas portadores de
deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária;
promoção do voluntario com área de atuação em todo território
nacional no desenvolvimento de suas atividades o INDESMA pode,
eventualmente, prestar serviços em outros estados e países que
se demandam a sua área de atuação. No qual o mesmo em suas
atividades prestará serviços gratuitos permanentes sem
discriminação de cor, nacionalidade, profissão, credo político e
religioso.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 654/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 003/2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 660/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Magnificat
de Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental, com sede
e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto de Desenvolvimento Humano e de Proteção
Ambiental, tem seu foco principal de atuação nas áreas de
educação, assistência social, com personalidade própria, gozando
de autonomia patrimonial, financeira e administrativa.

Seu tempo de duração e Indeterminado e tem como
finalidades: a) Promover Assistência Social; b) Promover e
desenvolver acesso à educação infantil, ensino fundamental,
educação profissional e técnica; c) Promover a cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico; d) Promover ações de
combate à discriminação; e) Promover o Voluntariado; f)
Promover ações de combate à fome e pobreza; g) Promover ações
de esporte e lazer; h) Promover democracia, cidadania e paz; i)
Promover conservação do meio ambiente.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 660/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 005 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Senhor Deputado

Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores Z-86, com sede e foro no Município de São Bernardo,
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica, de direito privado de caráter
civil, sem fins econômicos, de natureza filantrópica, de caráter
cultural e social, integrante do Sistema Confederativo da
Representação das Colônias de Pescadores FECOPEMA e CNPA,
com sede e foro no Município de São Bernardo, Estado do
Maranhão, tendo como finalidades a defesa, representação e
assistência da classe dos trabalhadores profissionais do setor
artesanal da pesca, atividades idênticas, similares ou conexas na
base territorial do Município de São Bernardo, Estado do
Maranhão.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 021/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 021 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 655/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora, no Município de
Tutóia, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
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forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação dos Produtores Familiares do Povoado Boa
Hora em Tutóia/MA, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
constituída em 01/10/2009, com sede e foro no Município de Tutóia/
MA, com a finalidade de promover a área produtiva para geração
de emprego e renda, em especial na agricultura, pesca,
aquicultura, caprinocultura, artesanato, turismo, entre outros,
bem como as demais áreas como a cultura, o esporte, a defesa do
meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a educação, a
ética, a cidadania, direitos humanos, políticas públicas, assistência
social, saúde, segurança alimentar, prevenção antidrogas.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 655/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 026 / 2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 628/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação Folclórica
e Cultural Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo, com sede e foro
no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade civil, de caráter beneficente, sem
fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu Estatuto
e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede e
foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos: a
promoção de atividades artísticas e culturais, envolvendo-se na
defesa de valores históricos, culturais e humanos e a promoção

da paz. Para tanto poderá atuar de modo a: promover atividades
folclóricas e culturais como forma de incentivo a valorização da
cultura maranhense, bem como a promoção da cultura, defesa e
conservação do Patrimônio histórico a artístico, entre outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 628/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 032/2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 627/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Social,
Esportivo e Cultural – INSESC, com sede e foro no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil
beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por
seu Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com
sede e foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos:
trabalhar em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade social,
pelo progresso da comunidade, prestar assistência social e difundir as
práticas esportivas e culturais aos seus associados e dependentes e
prestações de serviço.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
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VOTO DO RELATOR:

A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 627/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 033/2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 592/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a “Associação de Mães
e Jovens do Novo Paço”, com sede e foro no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
econômicos, de duração por tempo indeterminado, e tem por finalidades:
defender os direitos e legítimos interesses de seus associados, bem
como melhores condições de vida para a comunidade que representa.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 592/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 034 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 629/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Centro de Mães
Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ, com sede e foro no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu Estatuto e
demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede e
foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos:
desenvolver ações de proteção à família, à infância, maternidade,
adolescência e a velhice, bem como  amparar as crianças e
adolescentes carentes.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 629/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 035 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores Z-40, com sede e foro no Município de Itapecuru – Mirim,
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica, de direito privado de caráter
civil, sem fins econômicos, de natureza filantrópica, de caráter
cultural e social, integrante do Sistema Confederativo da
Representação das Colônias de Pescadores FECOPEMA e CNPA,
com sede e foro no Município de Itapecuru - Mirim, Estado do
Maranhão. É uma entidade constituída para fins de defesa,
representação e assistência da classe dos trabalhadores
profissionais do setor artesanal da pesca, atividades idênticas,
similares ou conexas na base territorial do Município de
Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 022/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 036 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Tássio
Rocha - INSTAR, com sede e foro no Município de São João do
Sóter, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Tássio Rocha, também designado pela sigla
INSTAR, fundado em 15 do mês de março do ano de 2019, sob
forma de associação, é uma pessoa jurídica de direito privado,
sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com
sede e foro no Município de São João do Sóter, Estado do
Maranhão, e tem por finalidades: a promoção da assistência
social, garantindo os direitos da criança e do adolescente,
juventude, mulheres, idosos entre outros;  promoção da cultura
e da arte, e a promoção dos valores locais; promoção de segurança
alimentar e nutricional, bem como promoção do desenvolvimento
econômico e social e combate à pobreza.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 023/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 037 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 006/2020, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação das Donas
de Casa da Vila Cascavel – no Bairro do São Raimundo, com sede
e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
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houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Fundada em 27 de dezembro de 2001, a Associação das
Donas de Casa da Vila Cascavel é uma entidade civil, beneficente,
sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. Tem
como finalidade: trabalhar com a assistência social, cultura,
conservação do patrimônio histórico e artístico, gratuidade da
educação, preservação do meio ambiente, desenvolvimento
econômico e ao amparo da criança, adolescente e pessoas da 3ª
idade.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 006/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 038 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 632/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Centro Educacional
Jerusalém - CEJ, com sede e foro no Município de São Luís, Estado
do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu Estatuto e
demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede e
foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos:
promover a assistência social, através da proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  promover a
cultura e a arte; promover e desenvolver o acesso à Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação

Prof issional; promover a segurança alimentar, bem como
promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 632/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 039 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 631/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Centro Criativo
Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim
América, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu Estatuto e
demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede e
foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por finalidade:
trabalhar em benefício das pessoas carentes, pelo progresso da
comunidade, prestar assistência de ordem material e social aos
seus associados, pendentes e a comunidade em geral. Além de
desenvolver ações de proteção à família, infância, maternidade,
adolescência e idosos dos membros da comunidade e adjacências,
sempre em promoção de atividades e finalidades de relevância
pública e social.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
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VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 631/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 040/2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 630/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação Assistencial
do Rio dos Cachorros, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter
civil beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada,
regida por seu Estatuto e demais disposições legais que lhe forem
aplicadas, com sede e foro em São Luís, Estado do Maranhão, e
tem por finalidade: trabalhar em benefício das pessoas carentes,
pelo progresso da comunidade, prestar assistência de ordem
material e social aos seus associados, pendentes e a comunidade
em geral. Além de desenvolver ações de proteção à família, à
infância, à maternidade, adolescência e a idosos dos membros da
comunidade e adjacências, sempre em promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 630/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  041 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 155/2019, de autoria da Senhora

Deputada Thaiza Hortegal, que visa instituir “o programa de repouso
aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem,
no Estado do Maranhão”.

O art. 1º da proposição expõe que as instituições de saúde,
públicas e privadas, localizadas no Estado do Maranhão, ficam
obrigados a disponibilizar, para os profissionais de enfermagem,
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, locais de
repouso,com as condições adequadas de conforto e salubridade, para
os períodos reservados a esse fim.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme propõe os arts 1º e 2º da proposição.

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração
e a execução de plano/programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível estadual,
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avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.

Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes
ou Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na
Constituição Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de
Montesquieu, conforme o texto do     art. 2º, da atual Constituição
Federal e do parágrafo único, do art. 6º, da Constituição Estadual.

No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e
harmonia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de
controlar atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado
para impedir exatamente a interferência de um poder sobre o outro,
promovendo assim, um desequilíbrio institucional.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando,
portanto, jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de
inciativa quanto ao princípio constitucional da separação dos poderes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 155/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antonio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 042/2020

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 403/2019, de autoria do
Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Impõe a obrigatoriedade de
capacitação acadêmica em Direitos Humanos das Mulheres dos
membros dos Conselhos Tutelares, servidores públicos ligados a
Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Saúde,
ambas do  Estado do Maranhão, conforme qualificado do Sistema de
Justiça, preconizada no Decreto 33.893, de 19 de março de 2018 do
Estado do Maranhão.”

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem

sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal:

“A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros
a capacidade de auto-organização e de autogoverno – art.
25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários
princípios, entre os quais o pertinente ao processo
legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a
iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo
sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa.”
[ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 4-6-2008, P, DJE de 22-
8-2008.]

Entre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder
estadual acham-se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder
Executivo, como no presente caso.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre servidor público do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos,

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2420 / ES, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, §
1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento
de que as regras básicas do processo legislativo da União
são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria
de que tratou o Diploma impugnado, complementa e
completa, juntamente com a entrada no exercício, o
provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna,
cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.” ( ADI 2420 /
ES) – O grifo é nosso.

No presente caso, diz respeito a servidor estadual do Poder
Executivo, onde a competência para deflagração do Processo
Legislativo é do Chefe do Executivo, violando o princípio da
Separação dos Poderes.

Também, está tratando de membros dos Conselhos Tutelares
que é de responsabilidade dos Municípios e não dos Estados, ferindo
autonomia municipal.

 Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 403/
2019, em análise, por padecer de inconstitucionalidade formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 403/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  043 /2020

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 217/2019,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que Institui o “Dia
Estadual de Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e
Lagoas Maranhenses” e dá outras providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador Vetou Parcialmente o projeto de
lei em epigrafe, que institui o Dia Estadual de Combate à Poluição nas
Praças e limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses.

Segundo o Projeto de Lei nº. 217/2019, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus,  fica instituído o dia 05 de junho como o
Dia Estadual de Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias
e Lagoas Maranhenses- Dia Estadual do Voluntariado Ambiental,
coincidindo com o Dia do Meio Ambiente.

Nas razões do veto governamental, sustentou o Chefe do
Executivo Estadual que o artigo 2º do referido projeto é inconstitucional,
visto que parte do dispositivo é incompreensível, gerando insegurança
jurídica.

Além disso, não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de
infringência ao princípio da separação dos poderes e o postulado
constitucional da Reserva da Administração, disciplinar matérias afetas
à própria gestão de políticas públicas.

O controle de constitucionalidade de uma norma deve ser
realizado quanto aos aspectos formais e materiais. Naquele verifica-se
se a regra elaborada foi constituída de acordo com a forma estatuída
pela Constituição. Nesta cabe à análise do conteúdo, ou seja, será
indagado se a matéria guarda compatibilidade com a Constituição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei,
conforme se vê:

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

Nesse sentido, a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação
e atribuições de órgãos da administração pública estadual.

Desta forma, esses dispositivos da Constituição estadual
inviabiliza a continuidade de parte da proposição em análise, apesar da
sua importância, visto que neste ponto específico, qual seja, o artigo 2º
do PL, o Poder Legislativo retira a discricionariedade dos órgãos
estaduais competentes.

Nesta linha, segue decisão do STF:

 Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espirito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do principio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo(...). Inconstitucionalidade formal, por vicio
de iniciativa da lei ora atacada.
[ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 30-8-2007, P, DJ
de 30-11-2007.]
_________________________________
Lei 781, de 2003, do Estado do Amapá, que, em seus arts.
4º, 5º e 6º, estabelece obrigações para o Poder Executivo
instituir e organizar sistema de avaliação de satisfação dos
usuários de serviços públicos. Inconstitucionalidade formal,
em virtude de a lei ter-se originado de iniciativa da Assembleia
Legislativa. Processo legislativo que deveria ter sido
inaugurado por iniciativa do governador do Estado (CF, art.
61, § 1º, II, e).
[ADI 3.180, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-5-2007, P, DJ
de 15-6-2007.]

A quebra do princípio da separação dos poderes ocorre quando
o legislador, a pretexto de exercer sua função típica, administra. Nestes
termos, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:

“A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode
administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a administração;
a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal,
genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e
concretos. O Legislativo edita normas; o Executivo pratica
atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que
reside a harmonia e independência dos Poderes, princípio
constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local”.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Governador, tendo em vista que o dispositivo ora vetado fere os
princípios constitucionais da reserva de iniciativa e separação dos
poderes.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto e pela fundamentação supramencionada, somos

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei em
análise.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 217/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 044/2020

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à
Constituição nº 011/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor
Yglésio, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias
da Constituição do Estado do Maranhão, introduzindo artigos que
criam o Fundo Estadual de Combate à Obesidade.

Registra a justificativa do autor que, pesquisas mostram que o
hábito alimentar da população maranhense tem sido caracterizado pelo
consumo aumentado de alimentos calóricos e as inadequações
alimentares mais comuns são: o alto consumo de açúcar, gordura, sal e
o baixo consumo de frutas, legumes e verduras. Esse perfil alimentar
somado a outros hábitos como o consumo de fast foods, a substituição
das principais refeições por lanches hipercalóricos e a omissão de
algumas refeições importantes, como o café da manhã, está associado
ao desenvolvimento de obesidade e outras doenças crônicas não
transmissíveis como diabetes e hipertensão, por exemplo.

Convém relatar, que nos termos regimentais foi aberto o prazo
para apresentação de Emendas, não tendo sido apresentada nenhuma
Emenda.

A presente PEC é corretamente subscrita por um terço, no
mínimo, dos Deputados Estaduais (no caso, quinze membros do
Legislativo Estadual subscreveram a proposição legislativa), não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Passado este ponto de análise, verifica-se que a proposta não
esbarra nas limitações ao Poder de Reforma contidas nos §§ 1° e
5°, do art. 41 da CE/1989, e no § 2º, do art. 259, do RIALE: não está em
vigor nem intervenção federal, nem Estado de Defesa ou Estado de
Sítio (anormalidades institucionais); e a matéria constante na PEC
Estadual em comento pode ser apresentada porquanto não houve, na
atual sessão legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou havida por
prejudicada com o mesmo objeto.

No campo material, também não se verifica contrariedade ao
texto constitucional, não havendo objeções para sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Deste modo, opina-se pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição Estadual nº 011/2019, por apresentar-se
constitucional formal e materialmente.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 011/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 045/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 104/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que altera a Lei nº 9.683 de

28 de agosto de 2012, que institui a meia-entrada para professores da
rede pública e privada em estabelecimentos que promovam lazer e
cultura, ampliando a abrangência para os eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a garantia
de acesso à cultura, matéria de competência comum e concorrente dos
entes da federação, nos termos dos arts. 23, V e 24, IX:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação da
EC 85/2015)
[...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação da EC 85/
2015) [...]

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o
assunto, a proposição se apresenta conforme à Constituição.

No tocante à competência para iniciar projetos de lei, a
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

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

Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos
citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em
que a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo
seguida pela Carta Estadual Maranhense. O presente PL não se encaixa
em nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o
processo legislativo.

Logo, o presente projeto é de iniciativa de membro da
Assembleia, não havendo objeções também nesta parte do processo
legislativo.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o projeto não encontra objeções para sua aprovação.

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

104/2019, por apresentar-se constitucional, em conformidade com a
juridicidade, legalidade e à boa técnica legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.
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Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antonio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 046/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 101/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Assegura os direitos
ao sossego, descanso ou lazer aos usuários de telefonia no que tange ao
recebimento de chamadas ou mensagens com fins comerciais.

Nos termos da presente Proposição de Lei, as empresas ficam
obrigadas a obedecerem estritamente ao horário comercial em dias úteis,
ou seja, de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h, e aos
sábados das 8h às 12h, sendo vedadas ligações aos domingos e feriados.

Constitui dever dos fornecedores, quando em contato com o
consumidor, a imediata identificação do operador do telemarketing, do
nome fantasia da empresa que este representa, a apresentação do número
telefônico de contato no caso de retorno, momento que deverá ser
aferida a vontade do consumidor no prosseguimento do atendimento,
sendo vedada a utilização de pretexto de pesquisa, sorteio ou serviço
similar, quando verdadeiro objetivo for a venda.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos do art. 24, V e VIII:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
V - produção e consumo;
[...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o
assunto, a proposição se apresenta conforme à Constituição.

No tocante à competência para iniciar projetos de lei, a
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

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.

Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos
citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988, prevê casos em
que a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo
seguida pela Carta Estadual Maranhense. O presente Projeto de Lei
não se encaixa em nenhuma das situações de iniciativa privativa para
deflagrar o processo legislativo.

Logo, o presente Projeto de Lei é de iniciativa de membro da
Assembleia, não havendo objeções também nesta parte do processo
legislativo.

Por fim, deve-se delimitar a abrangência da obrigação
imposta, visto que a legislação maranhense não tem garantia,
via de regra, de impor obrigações a outros Estados da Federação,
no tocante à matéria tratada neste projeto de lei, tendo em vista
a autonomia garantida constitucionalmente aos entes federativos
(arts. 1º e 18, da CF/88).

Assim, faz-se necessária a adoção da seguinte Emenda
Modificativa:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2019 AO PROJETO
DE LEI Nº 101/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR

Dá nova redação à ementa e ao art. 1º do Projeto de Lei nº
101/2019

Art. 1º A ementa do Projeto de Lei nº 101/2019, passa a ter
a seguinte redação:

“Assegura os direitos ao sossego, descanso ou lazer aos
usuários de telefonia localizados no Estado do Maranhão,
no que tange ao recebimento de chamadas ou mensagens
com fins comerciais.”

Art. 2º O art. 1º, do Projeto de Lei nº 101/2019, passa a ter
a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam assegurados os direitos ao sossego, descanso
ou lazer aos usuários de telefonia localizados no Estado do
Maranhão, no que tange ao recebimento de chamadas ou
mensagens para ofertas de comercialização de produtos ou
serviços.”

Quanto à juridicidade, à legalidade, e à técnica legislativa,
o projeto não encontra objeções para sua aprovação.

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

101/2019, por apresentar-se constitucional, com as alterações acima
propostas por esta Relatoria.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 101/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 047 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto



QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA36
de Lei n° 345/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do
Curso, que acrescenta o inciso XIII ao art. 92 da Lei nº 7.799, de 19 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Maranhão.

O inciso XII, do art. 92, dispõe sobre concessão de benefício
fiscal nas vendas de veículos automotores destinados ao transporte
privado de passageiros intermediado através de aplicativo que opere
via internet.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos
pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.
[...] Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo
ou ao aspecto substantivo do ato, originando-se de um
conflito  com regras ou princípios estabelecidos na
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p.
1061 e 1063, Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente
ou grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo
pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-
2003, Plenário, DJ de 9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração

do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executivo encontra-se no art. 43 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre: (.. .) III –  organização
administrativa e matéria orçamentária. (...) Parágrafo único-
A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributária só será permitida a projetos dos quais não decorra
renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição
nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado. “

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar
os efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas finanças
públicas sob suas guarda e superior responsabilidade.
Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua
prévia anuência. (...)
Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe
do executivo é que pode apresentar projetos de leis
tributárias benéficas, uma vez que só ele tem como saber
dos efeitos das isenções, anistias, remissões, subsídios etc.,
que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação
conferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando
preservar o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do
art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar
o próprio esvaziamento do orçamento público diante de uma eventual
enxurrada de renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas
de governo.

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988
determina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para
iniciar o processo legislativo estadual em matéria tributária,
quando não implicar em renúncia fiscal, ou for indicada a fonte de
recursos para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio
orçamentário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da
Constituição do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 345/2019, por possuir
vício formal de iniciativa.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei  n.º 345/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.
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Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 048 / 2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Integral aposto ao Projeto de
Lei nº 229/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que
assegura às parturientes o direito de ser acompanhadas por doulas
durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
nas maternidades ou estabelecimentos de saúde pública ou privada.

Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado em 1º turno
em 07/10/2019 e 2º turno em 15/10/2019.

Através da Mensagem nº 103/2019, o Governador do Estado,
usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou integralmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa,
nos termos do que estabelece o § 3º do artigo 47 da Constituição
Maranhense.

Inicialmente, verificamos que o senhor Governador interpôs
suas razões de veto à presente propositura em conformidade com o
artigo 47 e parágrafos da Constituição Estadual, obedecendo, inclusive,
ao prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento do Projeto,
indicado caput do mesmo artigo.

Incide a impugnação sobre todo o projeto por estar regulando
a atividade das doulas já que exigiu, dentre outras coisas, apresentação
de certificação de formação profissional.

De acordo com o Governador, o projeto de lei está
estabelecendo condicionantes para o exercício da ocupação das doulas,
o que não encontra amparo nas competências constitucionais
legislativas conferidas aos Estados.

O projeto está regulando profissão quando assegura o
direito as doulas e na verdade o direito é da parturiente. Por
conta disso, a proposta é inconstitucional.

No que diz respeito ao livre acesso das doulas nos
estabelecimentos de saúde privados, não assiste razão ao Governador
quando afirma que se trata de competência privativa da União legislar
sobre direito civil, já que o direito ao parto humanizado promove a
dignidade humana.

O parto humanizado diz respeito à saúde e está inserida na
competência material concorrente da União, Estado e Distrito Federal.
A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste,
necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas
específicas ou especiais pelos Estados.

Corroborando com o entendimento esposado acima, o Supremo
Tribunal Federal, já se manifestou quando do julgamento da ADI 2334
/ DF, onde figurou como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in
verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de caráter
regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a
alegada usurpação de competência privativa da União
por Lei estadual. 4. Competência concorrente que
permite ao Estado regular de forma específica aquilo
que a União houver regulado de forma geral (art. 24,
inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação
quanto aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de
27.8.2001, e improcedência quanto à Lei do Estado do Rio
de Janeiro no 3.438, de 7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO

FEDERAL Relator(a): Min. GILMAR MENDES.” O grifo
é nosso.

No caso em tela, direito ao parto humanizado é também a
promoção da dignidade humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil e princípio matriz de todos os
direitos fundamentais, sendo assim, de alta relevância no contexto
social, devendo, pois, prevalecer em detrimento de outras normas,
haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos direitos
fundamentais, não cabendo restrições.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 229/2019, objeto da Mensagem n° 103/
2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei n.º 229/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.
Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires                              Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  049/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 589/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que “Cria a Política Pública de Incentivo e
Educação Tecnológica para a Terceira Idade, denominada
“TERCEIRA DIGITAL”, no Estado do Maranhão.

O art. 1º da proposição expõe que fica criada a política pública
de incentivo e educação tecnológica para a terceira idade, denominada
“TERCEIRA DIGITAL”, com a finalidade de incentivar e educar a
terceira idade sobre as novas tecnologias digitais.

Ademais os arts.3º e 4º dispõem que o Poder Executivo poderá
celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a execução
da política pública, devendo o mesmo disponibilizar cursos de educação
e formação tecnológica, utilizando, preferencialmente, as estruturas
das escolas estaduais.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O Projeto de Lei em tela, não observa o Princípio da Reserva
de Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
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III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme induz os arts. 3º e 4º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 3º e 4º
há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura
atribuir competência/atribuições a órgãos públicos.

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração
e a execução de plano/programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível estadual,
avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei  n.º 589/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 050 / 2020

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

legalidade do Projeto de Lei nº 501/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de
empresas condenadas em processos criminais de participarem de
licitações, ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços,
compras, alienações e locações, no Estado do Maranhão.

Segundo o referido projeto, não poderão ser contratadas
pela Administração Pública empresas ou empresários condenados
em processos transitados em julgado por crimes contra a
administração pública, contra a paz pública, contra o sistema
financeiro, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei
apresentado, nos âmbitos formal e material.

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

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de
iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no art. 43 c/c art. 64 da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (modificado pela
Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/
08/2013)  [...] (grifei)
_____________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do
Estado: II – iniciar o processo legislativo na forma e nos
casos previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre
a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da lei;[...]

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente,
na mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

A proposição em análise é inconstitucional por ferir princípios
pertinentes ao processo legislativo (art. 43, III c/c art. 64, II e V, da
Constituição do Estado do Maranhão), tendo em vista que possui
natureza administrativa.

Dessa maneira, compete apenas ao Chefe do Poder Executivo
Estadual, no exercício da sua competência privativa, alterar ou
estabelecer normas complementares a legislação geral federal de
licitações e contratos.

Por outro lado, a proposição legislativa invade competência
privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações
e contratos, em todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autarquias e fundações, consoantes o art. 22, XXVII, da CF/
88.

Para MARINELA (2010, p. 316, Direito Administrativo), “são
normas gerais os preceitos que estabelecem os princípios, os
fundamentos, as diretrizes, enfim, os critérios básicos
conformadores das leis que necessariamente terão de sucedê-las
para completar a regência da matéria”.

Ora, o dispositivo constitucional, expressamente reservou à
União competência para legislar acerca de normas gerais de licitação e
contratos, cabendo aos entes regionais e locais o estabelecimento de
normas no intuito complementar e adequando a realidade regional ou
local, sem, no entanto, alterar a matriz constante da lei de licitação e
contratação federal.

De igual sorte, a Suprema Corte entende que: “A Constituição
Federal outorga à União a competência para editar normas gerais
sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que Estados e
Municípios legislem para complementar as normas gerais e
adaptá-las às suas realidades.(RE 423.560, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 29-5-2012, Segunda Turma, DJE de 19-6-
2012.)”
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Nesse contexto, os Estados e Municípios só poderiam legislar

plenamente sobre a matéria, se não houvesse lei disciplinando a mesma,
nos termos do art. 23, §3° c/c 30 da Constituição Federal de 1988.

Em outras palavras, será vedada a inclusão de atos ou qualquer
dispositivo que comprometa, restringem ou frustrem o caráter
competitivo do processo licitatório (art. 3, §1°, I da Lei 8.666/93).

Em sintonia com isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu
que:

[...]2. Afronta ao art. 37, XXI, da Constituição da
República - norma de observância compulsória pelas
ordens locais - segundo o qual a disciplina legal das
licitações há de assegurar a “igualdade de condições de
todos os concorrentes”, o que é incompatível com a
proibição de licitar em função de um critério - o da
discriminação de empregados inscritos em cadastros
restritivos de crédito -, que não tem pertinência com a
exigência de garantia do cumprimento do contrato
objeto do concurso. (STF - ADI: 3670 DF , Relator:
SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 02/04/2007,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 17-
05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00064
EMENT VOL-02276-01 PP-00110 LEXSTF v. 29, n. 343,
2007, p. 94-104)

No caso em vertente, o projeto de lei, em que pese ser bastante
meritório quanto ao conteúdo, visa incluir mais um requisito abstrato,
ou seja, dotado de generalidade, para realização da habilitação dos
licitantes (27 a 31 da Lei nº 8.666/93), legislando sobre normais gerais
de licitação e contratação.

Por tais razões, é vedado estabelecer tratamento desigual de
qualquer natureza ou que amplie direta ou indiretamente as restrições
constante da lei geral federal de licitações.

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

501/2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal
e material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 501/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 053 / 2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 603/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública a
“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município
de Timon, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
econômicos, com caráter exclusivamente beneficente e
assistencial. A associação tem como finalidade promover a
assistência social, despertar o espírito de solidariedade entre os
associados, bem como estimular o desenvolvimento de atividades
sociais através de cursos específicos e palestras, etc.

 Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam
pela aprovação do Projeto de Lei nº 603/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 054/2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 602/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a União dos Moradores
“Força do Povo” do Povoado de Arraial, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter
civil beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada,
regida por seu Estatuto e demais disposições legais que lhe forem
aplicadas, com sede e foro em São Luís, Estado do Maranhão, e
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tem por objetivos: desenvolver ações de proteção à família, a
infância, à maternidade, à adolescência e à velhice, bem como o
amparo às crianças e adolescentes carentes, ações de preservação,
habitação do mercado de trabalho, assistência educacional ou de
saúde; desenvolvimento da cultura; atendimento e
assessoramento dos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência
Social e a defesa e garantia de seus direitos.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 602/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  122/2020

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 302, de
11 de dezembro de 2019, que “Altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais – Militares da
Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências”.

A presente Medida Provisória está prevendo que a transferência
para reserva não se aplica ao cargo de Coronel QOPM que estiver
exercendo o cargo de Subcomandante da Polícia Militar.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da

constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
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II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, in
verbis:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso IV, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art.
62, §1º, da CF/88.

E no tocante a matéria tratada não vislumbramos também
nenhuma inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem nº 115/2019, de autoria do Governador do Estado, a
alteração para incluir o Subcomandante da Polícia Militar na
exceção do § 4º do art. 120 da Lei nº 6.513/1995, tem como objetivo
de auxiliar no comando da instituição policial, no assessoramento
ao Comandante Geral e na coordenação dos trabalhos do Estado-
Maior. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória  nº. 302/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
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vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 302/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 124/2020

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 304, de 12 de dezembro de 2019,
que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para reduzir a alíquota
do ICMS nas operações internas com refrigerantes, e dá outras
providências.

A mencionada Medida Provisória tem por finalidade permitir
a recuperação rápida do fluxo de caixa das receitas.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade Formal
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição

específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, in
verbis:
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“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III –  organização administrativa e matéria
orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição nº
056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)”
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida
a projetos dos quais não decorra renuncia de receita.
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso III e parágrafo único, da
Constituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do

Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
O conteúdo da Medida Provisória nº 304/2019, demonstra a

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida
do governo possui por escopo a imediata estabilização do fluxo de
caixa das receitas próprias para incentivar a arrecadação tributária do
Estado, uma vez que estimulará a cadeia comercial do refrigerante a
produzir mais.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 304/2019, visa estimular a
arrecadação do IPVA por meio de redução de alíquota.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança
jurídica.

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade,
vez que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro
veículo normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou outra
norma que possua força de Lei (Medida Provisória).

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, dispensa ou
redução de penalidades e juros de créditos tributários deverão
ser realizados mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em
obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF/88 c/c art. 97).

Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.
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VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 304/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 304/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 128/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei nº 001/2020, de autoria do Poder
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua propriedade, ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para
os fins que especifica.”

Conforme a Mensagem Governamental nº 001/2020 “a doação
para Instituto de Colonização e Reforma Agrária-INCRA do imóvel
rural denominado ‘Gleba Tatajubal’ localizado na zona rural do
Município de Santa Luzia do Paruá, matrícula nº 514 na Serventia
Extrajudicial do 1º Ofício de Santa Luzia do Paruá/MA, para os fins
específicos de implantação de Projeto de Assentamento Rural”.

Fazem parte do Projeto de Lei, em análise, o Anexo I -Memorial
Descritivo e Anexo II – Coordenadas Cartográficas.

O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a
produção de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e
obrigações, como, também, a função de fiscalização, com base no
sistema de freios e contrapesos.

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no caso em tela.

Conforme o art. 30, X, da Constituição Estadual é da
competência da Assembléia Legislativa a autorização para alienação de
bens imóveis do Estado, vejamos:

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador
do Estado, dispor sobre todas as matérias da competência
do Estado e, em especial:
X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o
recebimento de doações com encargos, não se considerando
como tal a simples destinação específica do bem.”

Destaca-se que a alienação de bens públicos é a transferência
da propriedade a terceiros, porém tendo que obedecer ao interesse
público e as normas legais. A doutrina considera a doação como

uma espécie de Alienação, já que há a transferência de
propriedade.

Sendo assim, o projeto em comento cumpre com o requisito
do interesse público, bem como não vislumbramos nenhuma ilegalidade
ou inconstitucionalidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente

Projeto de Lei nº 001/2020, em face de sua legalidade e
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 001/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 129 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 002/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração ao Capitão do Mar e Guerra MÁRCIO
RAMALHO DUTRA E MELLO, pelo exercício das suas atividades
frente a Capitania dos Portos do Estado do Maranhão.

Cumpre mencionar que o capitão MÁRCIO RAMALHO
DUTRA E MELLO, exerceu com grandiosidade a Capitania dos
Portos do Estado do Maranhão, tendo sido realizado diversos
trabalhos de grande importância para o Estado

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 002/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 002/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios
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Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  130/2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 003/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. José Bernardo Silva,
parabenizando por assumir o cargo de Vice-Presidente do tribunal de
Justiça do Maranhão para o biênio 2020-2022.

Cumpre mencionar que os desembargadores eleitos para a mesa
diretora têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a
partir de abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos
e vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 003/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 003/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº131 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 004/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração ao Capitão do Mar e Guerra ALEKSON BARBOSA
DA SILVA PORTO, por assumir o comando da Capitania dos Portos
do Estado do Maranhão.

Cumpre mencionar que o capitão ALEKSON BARBOSA
DA SILVA PORTO assumiu a Capitania dos Portos do Estado do
Maranhão, com propósito de contribuir para orientação, coordenação
e controle das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações
correlatas.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 004/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 004/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 132/2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 005/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Lourival Serejo, pela eleição
como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para
o biênio 2020-2022.

Cumpre mencionar que os desembargadores eleitos para a mesa
diretora têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a
partir de abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos
e vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 005/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 005/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.
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Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 133 /2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 006/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Kleber Moreira de Souza,
pela eleição como Ouvidor do Tribunal de Justiça do Maranhão para o
biênio 2020-2022.

Cumpre mencionar que os desembargadores eleitos para a mesa
diretora têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a
partir de abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos
e vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 006/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 006/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10  de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  134/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 007/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração pelo Juiz de Direito da Comarca de Pedreiras, Dr.
Marco Adriano Fonseca, pela obtenção do Selo Prata da baixa
processual.

Cumpre mencionar que o Juiz de Direito da Comarca de
Pedreiras, merece a moção de aplausos por reduzir em quase 10% a

taxa de congestionamento de baixa processual, ou seja, reduziu assim o
acervo da unidade em arquivado definitivamente 1.114 processos.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 007/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 007/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10   de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 135/2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 008/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Paulo Velten, pela eleição
como Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, para o biênio 2020-
2022.

Cumpre mencionar que os desembargadores eleitos para a mesa
diretora têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a
partir de abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos
e vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 008/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 008/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 136 /2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 009/2020, proposta pelo

Senhor Deputado WELLINGTON DO CURSO, manifestando
extensa admiração ao Senhor CLAUDIO VALE, Policial Militar do
Batalhão Tiradentes, pelo ato de bravura e por salvar a vida do recém-
nascido, João Pedro Ribeiro Campos.

Cumpre mencionar que o soldado Claudio Vale faz parte do
batalhão Tira Dentes, e se encontrava, juntamente com colegas de
farda fazendo patrulhamento de rotina no bairro da Liberdade, quando
foram acionados para prestar socorro a um bebê de apenas 13(treze)
dias de vida, e o salva de falecer engasgado.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 009/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 009/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  137 /2020

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 010/2020, proposta pelo Senhor

Deputado Fábio Macedo, que propõe o envio de “Moção de Repúdio”,
à Empresa Equatorial Energia pela suspensão de fornecimento
de energia, que vai de encontro à dignidade e a vida da população
maranhense. Em especial, ao fato ocorrido na terça-feira (04),
quando uma idosa de 92 ano, residente do bairro Itamar Guará

em Imperatriz, veio a óbito após ter a energia de sua casa cortada
por um funcionário da referida Empresa.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 010/2020 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 010/2020, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 139/2020

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado, submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 305, de 20 de janeiro de 2020,
que dispõe sobre o parcelamento, com anistia de multa e juros, de
débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A presente Medida Provisória visa permitir a recuperação rápida
do fluxo de caixa das receitas próprias.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade Formal
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
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ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, in
verbis:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III –  organização administrativa e matéria
orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição nº
056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)”
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida
a projetos dos quais não decorra renuncia de receita.
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso III e parágrafo único, da
Constituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020 49

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação

orçamentária. Assim sendo, observa-se que a presente Medida
Provisória acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), no entanto,
devemos ressaltar a medida adotada possui o condão de incrementar a
arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA, mediante o incentivo decorrente da dispensa dos juros e das
multas punitivas e moratórias.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o
contribuinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o
contribuinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp:
1184836 SP 2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2010).

Do Mérito
O conteúdo da Medida Provisória nº 305/2020, demonstra a

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida
do governo possui por escopo o programa de recuperação fiscal visando
à imediata estabilização do fluxo de caixa das receitas próprias para
incentivar a arrecadação tributária do Estado.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 305/2020, visa estimular a

arrecadação do IPVA por meio de concessão de dispensa de até 100%
(cem por cento) das multas punitivas e moratórias e dos juros.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança
jurídica.

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade,
vez que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro
veículo normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou mesmo
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão)
para dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo
o perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão
(extinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo
devido, extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, dispensa ou
redução de penalidades e juros de créditos tributários deverão
ser realizados mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em
obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF/88 c/c art. 97).

Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 305/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 305/2020, nos termos
do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 140 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei  nº 035/2020, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores Z-44, com sede e foro no Município de Nina Rodrigues,
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).
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Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua

competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade jurídica, de direito privado de caráter
civil, sem fins econômicos, de natureza filantrópica, de caráter
cultural e social, integrante do Sistema Confederativo da
Representação das Colônias de Pescadores FECOPEMA e CNPA,
com sede e foro no município de Nina Rodrigues, Estado do
Maranhão, situada na Rua José Rodrigues Mesquita, s/nº, Centro,
CEP: 65.450-000.

A Colônia de Pescadores Z- 44 de Nina Rodrigues-
Maranhão foi fundada em (vinte e um) de dezembro de dois mil
e oito. Com tempo de duração indeterminado, e tem como
finalidades: a defesa, representação e assistência da classe dos
trabalhadores profissionais do setor artesanal da pesca, atividades
idênticas, similares ou conexas na base territorial do município
de Nina Rodrigues-MA, tendo como valores básicos a liberdade
como bandeira, à  unicidade como base estrutural, a
compulsoriedade da contribuição como lastro para sustentação
financeira e o sistema confederativo como estrutura de
representação, regida pelo Código Cível cumulado com o Título
V, arts. 511 a 610 da Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT), pela
Lei da Pesca nº11. 959/2009, pelo seu Estatuto e pelas demais
disposições legais aplicáveis.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 035/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 141 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 032/2020, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
Histórico e Geográfico de Arari - IHGA, com sede e foro no
Município de Arari, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao

disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, que tem por
finalidades: a promoção de estudos, pesquisas, debates, publicação
de conhecimentos da história e geografia e investigação
genealógicas das famílias do Brasil, do Estado do Maranhão e do
Município de Arari.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 032/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 142 /2020

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 023/2019, de autoria do Poder Executivo, que
visa acrescentar o § 1º-A ao art. 193, da Constituição Estadual, para
permitir a alienação fiduciária do imóvel rural exclusivamente quando
necessária ao financiamento da construção da unidade habitacional
adquirida pelo beneficiário da alienação e cessão.

A Proposta de Emenda Constitucional sob exame esteve em
pauta, para recebimento de emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade
e a legalidade da Proposta de Emenda à Constituição Estadual – PEC
apresentada.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989,
em simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu
um rito a ser seguido para ser reformada , sob pena de
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inconstitucionalidade. É o que a doutrina chama de “Limitações
Formais ou Procedimentais”.

Quanto à admissibilidade da proposição, a presente PEC
Estadual preenche os requisitos insculpidos no art. 41, II, da CE/1989,
e no art. 259, II, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja:
subscrição do Governador do Estado.

Ademais, a proposta não esbarra nas limitações ao Poder de
Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, do art. 41 da CE/1989, e no §2º, do
art. 259, do RIALE: não está em vigor nem intervenção federal, nem
Estado de Defesa ou Estado de Sítio (anormalidades institucionais); e
a matéria constante na PEC Estadual em comento pode ser apresentada
porquanto não houve, na atual sessão legislativa, outra PEC Estadual
rejeitada ou havida por prejudicada com o mesmo objeto.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
apresentada nos termos do que dispõe o dispositivo constitucional
acima descrito, ou seja, o Governador do Estado tem a iniciativa para
propor a alteração à Constituição do Estado, não havendo, portanto,
objeções nesta fase do processo legislativo.

No mérito, a PEC Estadual também não encontra objeções
para sua aprovação, pois conforme destacado na Mensagem
Governamental, o art. 193, da Constituição Estadual prevê a utilização
das terras estaduais para, dentre outras hipóteses, assentamentos rurais
e loteamentos populares urbanos, sendo que os contratos de titulação
do domínio ou concessão real de uso das terras conterão cláusulas
proibitiva de alienação ou cessão pelo prazo de dez anos.

Assim sendo, objetivando atualizar as disposições
constitucionais, necessário se faz relativizar a proibição contida no
art. 193, § 1º, permitindo a alienação fiduciária do imóvel somente
quando necessária para a construção de unidades habitacionais
adquiridas pelos beneficiários.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante dos fundamentos apresentados acima, opina-se pela

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Estadual nº
023/2019, por não constatar nenhum vício formal nem material na
proposição.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
023/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 147/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 618/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema que institui o Dia Estadual do Nutricionista
no Estado do Maranhão.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ora apresentado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 618/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 148/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 593/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que “Dia Estadual do Biomédico” no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Segundo o art. 1º a referida data comemorativa dar-se-á no dia
20 de novembro.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.



QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA52
De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera

as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ora apresentado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 593/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 149 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº   174/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Maria Firmina dos Reis” a Empresária
Karollyn Furtado Barros.

 Justifica o autor da propositura que a homenageada, a Senhora
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.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “k”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 908/2018, em que destinada a homenagear as pessoas naturais
vivas ou não e entidades públicas e privadas que, reconhecidamente,
prestem ou que tenham prestado relevantes serviços reconhecidos
por esta Assembleia na defesa contra qualquer tipo de violência contra
mulheres, serviços que promovam a igualdade de gênero e a luta pelo
empoderamento das mulheres maranhenses quer sejam brasileiras
ou não, brancas, negras, índias e pardas em qualquer parte do
território maranhense”.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 174/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 174/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 150 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Junior, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.
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 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor

Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa nasceu na cidade de
Viana, Maranhão. Filho de Nozor Lauro Lopes de Sousa e Isabel
Serejo Sousa. Formou-se em Direito, em 1976, especializando-se em
Direito Público, pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1980 e,
posteriormente, em Direito Processual Civil pela Universidade Federal
de Pernambuco, em convênio com a Escola Superior da Magistratura
do Maranhão. Atualmente, é desembargador do Tribunal de Justiça
do Maranhão. Antes de ingressar na magistratura, Lourival Serejo,
foi advogado e Promotor de Justiça. Na magistratura já exerceu as
seguintes atividades: Diretor da Escola Superior da Magistratura do
Estado do Maranhão, Juiz Auditor da Justiça Militar, membro do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e Ouvidor do Tribunal de
Justiça do Maranhão. Lourival Serejo ocupa a cadeira nº 35 da
Academia Maranhense de Letras. É também membro fundador da
Academia Maranhense de Letras Jurídicas, da Academia
Imperatrizense de Letras e da Academia Vianense de Letras. Obras
publicadas: O presépio queimado, Rua do porto, O baile de São
Gonçalo, Do alto da Matriz, Na casa de Antônio Lobo, Da aldeia de
Maracu à Vila de Viana, Entre Viana e Viena e Pescador de memórias.
Na área jurídica, Lourival Serejo tem vários trabalhos publicados
nas principais revistas do país e os seguintes livros de sua autoria:
Contribuições ao estudo do Direito; Direito Constitucional da Família;
Provas ilícitas no direito de família; A família partida ao meio;
Formação do Juiz: anotações de uma experiência; Comentários ao
Código de Ética da Magistratura Nacional e Os Novos Diálogos do
Direito de Família. Em 18 de dezembro de 2019, foi eleito presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para o biênio 2020-
2022. Como se observa, a trajetória de Lourival Serejo o faz merecedor
da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma significativa
para o desenvolvimento do Maranhão por meio de seu trabalho.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 004/2020, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 004/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  151/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 171/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Tenente Coronel
Luciano Freitas e Sousa Filho

 Consta no Curriculum,  que o Tenente Coronel Luciano Freitas
e Sousa Filho é  Casado com Carla Dutra e pai da Bárbara e Gabriel,
nasceu no Rio de Janeiro em 05/11/1972. Há 28 anos servindo à Marinha
do Brasil, possui vasta experiência na área de gestão e manutenção,
tanto de embarcações, quanto, principalmente, aeronaves. Durante 20
anos serviu no Complexo Aeronaval de São Aldeia, na Região dos
Lagos do Estado do Rio de Janeiro, exercendo também as funções de
Aviador Naval, tendo voado mais de 3.000 horas de voo, sendo mais de
1.000 em instrução de voo por helicópteros. Foi condecorado, por
duas vezes, com o prêmio de Aviador Naval mais voado da Esquadra
Brasileira - setor operativo da Marinha do Brasil.

EXPERIÊNCIAS:
Capitão dos Portos do Maranhão; São Luís, MA — desde

janeiro de 2018
Capitania com jurisdição de 200 Municípios do Estado do

Maranhão, somando-se a 17 Municípios de sua subordinada Agência
Fluvial de Imperatriz, perfazendo a totalidade de Municípios do Estado.

Possui como missão cumprir e fazer cumprir a legislação, os
atos e normas, nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos
marítimo, fluvial e lacustre; fiscalizar os serviços de praticagem; realizar
inspeções navais e vistorias; instaurar e conduzir Inquéritos
Administrativos sobre fatos e acidentes da navegação; auxiliar o serviço
de salvamento marítimo; concorrer para a manutenção da sinalização
náutica; e coordenar, controlar e/ou ministrar cursos do Ensino
Profissional Marítimo, a fim de contribuir para a orientação,
coordenação e controle das atividades relativas à Marinha Mercante e
organizações correlatas, no que se refere à segurança da navegação,
defesa nacional, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição
hídrica.

Superintendente de Administração, Base Aérea Naval de
São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2017

Superintendência que cuida de toda a parte administrativa da
organização, incluindo rancho para mais de 3.500 pessoas, pagamento,
contratos, assessoria jurídica, comunicação social, controle de pessoal
militar e civil, infraestrutura urbana, apoio, segurança orgânica,
comunicações e Tecnologia da Informação.

 Superintendente industrial, Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2013 – 2017

Superintendência que cuida de toda a Manutenção de 2º, 3º e 4º
escalão de todas as Aeronaves da Aviação Naval - aviões e helicópteros.
Supervisionava diversas oficinas de manutenção, dentre as quais: pintura
de aeronaves, hidráulica, teste hidrostático, geradores, sonar, radar,
reparos em componentes dinâmicos, motores diversos e outras.

Chefe do departamento de Apoio e Manutenção da
infraestrutura Urbana, Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia;
São Pedro da Aldeia, RJ — 2013

 Departamento que cuida de toda a Infraestrutura do complexo
Aéreo Naval de São Pedro da Aldeia, compreendendo eletricidade,
arruamento, água e esgoto, viaturas, Próprios Nacionais Residenciais,
central telefônica, manutenções diversas em equipamentos, manutenção
em áreas externas e carpintaria.

Chefe do departamento de Manutenção e Segurança de
Aviação, 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução; São Pedro
da Aldeia, RJ — 2007–2011

Departamento que cuida de toda a Manutenção das Aeronaves
de Instrução. Nesta Organização Militar, que operava as Aeronaves
Bell Jetranger III, ministrou instruções de voo, participando da formação
de 12 turmas de Aviadores Navais, tendo voado, nesta função, mais de
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1.000 horas. Em 2011, foi Chefe do Departamento de Segurança de
Aviação, que cuida de toda Prevenção a Acidentes e Incidentes
aeronáuticos dentro da organização.

Gerente de Aeronaves UH-14 (Suoer-Puma) da Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2005–
2007

Divisão responsável por toda a Manutenção da Aeronave
Super-Puma em nível de 2º e 3º escalão, ocasião em que a aeronave é
totalmente desmontada, inspecionada, e testeda até a entrega final ao
esquadrão de origem.

 Encarregado de Divisões do departamento de Manutenção
do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; São Pedro da
Aldeia, RJ — 1998–2005

 Serviu em todas as Divisões do departamento de manutenção
de Aeronaves, dentre as quais: Divisão de Suprimentos, Material,
Aviônicos, Armamento, Pista, Hangar, Planejamento e Controle de
Qualidade. Nesta Organização Militar, que operava as Aeronaves
Super-Puma, fez várias missões, dentre as quais o transporte de
Presidentes da República, humanitárias, busca e salvamento, operações
especiais de retomada e resgate de plataformas, transporte de carga e
apoios diversos. Neste Esquadrão, teve oportunidade de estra de novo
em São Luís em 2004.

Encarregado da Divisão de Reparos, Navio Transporte de
Tropas Custódio de Mello; Rio de Janeiro, RJ — 1996-1997

Navio que fazia apoio logístico pra todo o litoral, bem como
transportava tropas de Fuzileiros Navais em Operações Anfíbias. Na
ocasião, em setembro deste ano, esteve pela primeira vez na cidade de
São Luís.

CURSOS E PROMOÇÕES
 - Bacharel em Ciências Navais, com habilitação em Mecânica,

Escola Naval, Rio de Janeiro, RJ — 1994.
 - Declarado Guarda-Marinha, Escola Naval, Rio de Janeiro,

RJ — 1994.
- Nomeado 2º tenente, após Viagem de Instrução – 1995.
- Curso de Especialização em Máquinas, Centro de Instrução

Almirante Wandenkolk, Rio de Janeiro, RJ — 1996.
 - Curso de Pré-comissão em Navios a Vapor, Centro de

Instrução Almirante Wandenkolk, Rio de Janeiro, RJ — 1996.
- Curso de Oficial de Controle de Avarias, Centro de

Adestramento Almirante Marques de Leão, Rio de Janeiro, RJ —
1996.

- Promovido a 1ºtenente – 1997.
- Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais, Centro

de Instrução e Adestramento Aeronaval, São pedro da Aldeia, RJ –
1997 – 1998.

- Promovido a Capitão-tenente – 2000.
 - Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários, Escola

de Guerra Naval, Rio de Janeiro, RJ – 2003.
- Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Corveta

– 2006.
- Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, Escola de

Guerra Naval, Rio de Janeiro, RJ – 2012.
 - Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Fragata

– 2012.
 - Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Mar e

Guerra – 2017. CONDECORAÇÕES
- Medalha Militar de Dez Anos – Passador de Bronze – 2003.
- Medalha Militar de Dez Anos – Passador de Prata – 2011.
- Medalha Mérito Marinheiro 1 Âncora – mais de 350 dias de

mar – 2015.
- Medalha Mérito Anfíbio 1 Âncora – mais de 250 dias de

manobra e exercício   2017.
- Medalha Mérito Tamandaré - 2017. - Medalha Exército

Brasileiro – 2019.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 171/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 171/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  152/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 173/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Raimundo Nonato da Silva de Araújo, jornalista Radialista, Historiador
e especialista em Marketing.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
Raimundo Nonato da Silva de Araújo, brasileiro, nascido na cidade de
Bacabal/MA em 03/11/1974, filho de João Miguel de Araújo e Francisca
da Silva Araújo, atua como radialista na rádio Marconi FM desde o
ano de 1991, tendo trabalhado na TV Difusora durante 20 anos.
Popularmente conhecido como Raí Silva, sempre foi focado nas
questões sociais, se destacando nas principais matérias jornalísticas
e culturais na região de Açailândia/MA. Cabe ressaltar que leciona
antropologia na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, além
de ser especialista em marketing e produtor de áudio e vídeo. Como
radialista, desenvolve trabalho na rádio Marconi FM com o programa
Marconi Cidade há mais de 25 anos, sendo este o programa jornalístico
de maior audiência da cidade, com notícias, entrevistas e participação
popular, cobrindo os principais acontecimentos da cidade.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.
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Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a

concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 173/2019, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 173/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  153/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 169/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” á Senhora Kátia
Bogéa.

 Justifica o autor da propositura que a homenageada, a Senhora
Kátia Bogéa, Nascida em Lagarto (SE), graduou-se em História pela
Universidade Federal do Maranhão (1984) e especializou-se em
Historiografia Brasileira e Regional pela Universidade de São Paulo
(1988). Em novembro de 1979 fincou raízes no Maranhão, atuando
em atividades relacionadas ao patrimônio cultural do estado desde
1980, quando ocupou o cargo de estagiária na Superintendência
Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Kátia Bogea dedicou-se com esmero à pesquisa do patrimônio
maranhense e à preservação do Centro Histórico das cidades de São
Luís e Alcântara. Durante a sua gestão na Superintendência do Iphan
(2003 a 2015), em conjunto com a equipe técnica da instituição,
destacam-se a articulação do PAC Cidades Históricas com a Prefeitura
de São Luís e o registro, como Patrimônio Imaterial, do Tambor de
Crioula e do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi. Sem dúvidas,
Kátia exerce papel fundamental na valorização do Patrimônio Histórico
Maranhense e na recente consagração do Bumba Meu Boi como
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 169/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 169/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 154/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Projeto de Resolução Legislativa nº 168/

2019, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Raimundo Santos” em homenagem
póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
Paulo Paulino Guajajara era conhecido como “guardião da floresta”
em virtude de sua atividade aguerrida na defesa do território indígena
e na fiscalização e denúncia de invasões na mata, uma das atividades
mais perigosas que os índios exercem atualmente, colocando suas
vidas em frequente risco contra a atividade de extração ilegal de
madeira. O homicídio cruel trouxe à tona a realidade enfrentada pela
comunidade indígena maranhense e ensejou a edição de decreto que
criou a Força Tarefa de Proteção à Vida Indígena – FT VIDA pelo
governo do Estado do Maranhão e, ainda, declarações do Ministro da
Justiça e Segurança Pública de que as investigações seriam realizadas
pela Polícia Federal para que prontamente fossem identificados os
responsáveis pelo crime. Ocorre que, embora as forças de segurança
estejam empreendendo esforços, em 07 de dezembro de 2019 houve
novo ataque à mesma comunidade indígena, deixando dois mortos e
dois feridos, o que demostra que existe uma sistemática de execução
indígena em andamento no Maranhão, provavelmente relacionada a
conflitos por posse de terra. São muitos os riscos e desafios que os
índios enfrentam no Brasil, especialmente, no Norte e Nordeste, regiões
onde ainda existe um maior número de integrantes dessas comunidades.
Além do constante cerceamento dos direitos relativos à propriedade,
suas vidas são reiteradamente ameaçadas ao meio à luta pelo
reconhecimento de direitos.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “g”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 168/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 168/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 155/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 175/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Dogival Gerônimo da Silva.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Dogival Gerônimo da Silva, nascido em 23/
10/1936 no município de Piancó no Estado da Paraíba, teve uma
infância e adolescência difícil trabalhando como lavrador, casou-se
1959 com Maria de Lourdes, tiveram 9 (nove) filhos e foi Policial
Militar na briosa Polícia Militar do estado da Paraíba. Formou-se no
ano de 1973 em história plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Cajazeiras. Em 1974, saiu da polícia e veio com sua família
para o Maranhão, onde trabalhou como professor na UEMA de
Imperatriz, conhecida antigamente como: FESM (Federação das
Escolas Superiores do Maranhão). Em 1975 fundou a primeira escola
particular de Açailândia (Colégio José Américo de Almeida). Em 1988
abriu a primeira rádio de Açailândia (Rádio Cultura de Açailândia
AM 790khz) que a partir de 2017 funciona com o nome fantasia de
Açaí FM Sorriso 104,7. Em 1989 abre a primeira rádio FM de
Açailândia (Marconi FM 101,9) onde permaneceu na sociedade até
meado do ano de 2017.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 175/2019, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 175/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  156 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 172/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe , que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Doutor Gelson Soeira.

Consta no Currículo, que o homenageado, o Senhor Gelson
Soaeiro, filho de Antonio Rodrigues Soeira e Maria José Barcelini
Soeira,  Nasceu 17/03/1960 Estado Civil: Casado Nacionalidade:
Brasileira Naturalidade: Ribeirão Preto / SP Endereço: Rua Duque
Bacelar (Projetada) Q.64 C 9 - Jardim Eldorado / Turu 2.

ESCOLARIDADE
1º GRAU Instituição: Instituto de Educação Estadual “Otoniel

Mota” Período: 1971 a 1974 Local: Ribeirão Preto / SP
2º GRAU Instituição: Escola Estadual de 2º Grau “Otoniel

Mota” Período: 1975 a 1977 Local: Ribeirão Preto / SP
2.3. CURSO SUPERIOR Instituição: Universidade Estadual

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Curso: Medicina Período: 1980 a 1985
Local: Botucatu / SP

PÓS-GRADUAÇÃO
Instituição: Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de

Beneficência
Curso: Residência Médica em Neurocirurgia
Período: 1986 a 1990 Local: São Paulo / SP
Instituição: Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira

de Neurocirurgia Curso: Especialização em Neurocirurgia
Período: 1991 a 1992
 Local: Belo Horizonte / MG

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
MÉDICO Instituição: UDI Hospital
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 Período: a partir de 1996 (atual) Local: São Luís/ MA
Instituição: Hospital Centro Médico Maranhense
Período: a partir de 1996 (atual)
 Local: São Luís/ MA Instituição: Hospital Municipal de

Urgência e Emergência Socorrão I e II Período: a partir de 2002 (atual)
Local: São Luís / MA

 Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/
Universidade Federal do Maranhão

Período: a partir de Maio/2011 (atual)
Local: São Luís / MA

GESTOR
 4.2.1. Chefe do Serviço de Neurocirurgia
Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/

Universidade Federal do Maranhão
Período: a partir de Maio/2011
 Local: São Luís / MA

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE MÉDICA
Membro Titular
Instituição: Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Período: A

partir de 1994 Membro Titular Instituição: Sociedade Maranhense de
Neurologia e Neurocirurgia Período: A partir de 1996

 Member Fouding
Instituição: International Society for Neuroemergencies
Período: A partir de 1996

TRABALHOS PUBLICADOS
Angiografia Cerebral Seletiva Transradial
Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva
Ano: 1999, 7(2): 22-25 Selective Transradial Cerebral

Angiography Upadate Clinical Interventional Ano: 2000

 8. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CIENTÍFICA
8.1. “Alternativas Cirúrgicas no Tratamento dos Aneurismas

Intracavernosos” - Debatedor Instituição: Associação Médica de Minas
Gerais (Departamento de Neurologia e Neurocirurgia)

Período: 1990
Carga Horária: 4 horas
Local: Belo Horizonte / MG
8.2. “Tratamento Cirúrgico dos Aneurismas Bilaterais por Via

Única” - Debatedor Instituição: Associação Médica de Minas Gerais
(Departamento de Neurologia e Neurocirurgia)

 Período: 1990
Carga Horária: 4 horas Local: Belo Horizonte / MG
 8.3. “Aneurisma da Artéria Pericalosa” - Debatedor Instituição:

Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de Neurologia e
Neurocirurgia) Período: 1990 Carga Horária: 4 horas Local: Belo
Horizonte / MG

8.4. “Acesso Pré-Signoideo à Região Petroclival” - Debatedor
Instituição: Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de
Neurologia e Neurocirurgia) Período: 1990 Carga Horária: 4 horas Local:
Belo Horizonte / MG

COORDENAÇÃO DE EVENTOS
Coordenador do I Curso de Neuroendoscopia
 Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/

Universidade Federal do Maranhão
Período: 15 a 16/09/2011
 Carga Horária: 16 horas
Local: São Luís / MA
I Simpósio Neurovascular
Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/

Universidade Federal do Maranhão
Período: 07 a 12/05/2012
 Carga Horária: 48 horas
 Local: São Luís / MA

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 172/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 172/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 157/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 170/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Ator Rômulo
Aranha Estrela.

Esclarece o autor da propositura, que o Senhor Rômulo Aranha
Estrela, como é conhecido nacionalmente, tem recebido grande destaque
na maior emissora de televisão do Brasil, a Rede Globo. O ator tem
um vasto currículo de participações em novelas. Rômulo fez sua
primeira aparição na televisão em 2004, em uma pequena participação
na novela Da Cor do Pecado da Rede Globo. Em 2005 integrou seu
primeiro elenco fixo na telenovela Essas Mulheres, da Record TV. Nos
anos seguintes realizou algumas participações especiais em telenovelas
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como Cobras & Lagartos e Duas Caras, além dos seriados Malhação
e Por Toda Minha Vida. Em 2008 assinou seu primeiro contrato,
passando a fazer parte do elenco da Record TV e sendo logo escalado
para a segunda fase da telenovela Caminhos do Coração. No mesmo
ano continuou interpretando o personagem na segunda parte da
trilogia, a telenovela Os Mutantes, onde ganhou espaço como um dos
antagonistas principais. Em 2009 o personagem passou por um
amadurecimento ao transformar-se em um dos coprotagonistas da
última parte da trilogia Promessas de Amor. Em participou da
minissérie Rei Davi. No mesmo ano integrou o elenco de Balacobaco,
Em 2013, após não ter seu contrato renovado, passa a interpretar o
elenco de Além do Horizonte. Em 2015 participou da novela Além do
Tempo. Em 2016, na novela das onze Liberdade Liberdade. No ano
seguinte garantiu interpretação em Novo Mundo. Em 2018 foi escalado
para a novela Deus Salve o Rei, porém com a desistência de Renato
Góes, acabou ficando com o papel do protagonista, sendo a primeira
vez na carreira que Rômulo interpretou o personagem de maior
destaque de uma trama. Em 2019 vive o protagonista Marcos na
novela Bom Sucesso.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 170/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 170/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  158/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que visa
conceder a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Radio
Marconi FM 101,9 MHz, CNPJ 23.423.411/0001-95.

Esclarece o autor da propositura, que A Rádio Marconi FM
foi fundada em junho de 1989 pelos sócios Marconi Caldas, Raimundo
Pimentel Filho e Dogival Gerônino da Silva. De lá até hoje são 30
(trinta) anos de muita dedicação para que o povo de Açailândia tivesse
todas as informações possíveis sobre os acontecimentos jornalísticos
do momento, além, é claro, de fazer muito sucessos com os programas

musicais, dando primazia para os lançamentos musicais, mas sem
esquecer os sucessos do passado. Após muitos anos, houve uma ruptura
no quadro societário e o filho de Raimundo Pimentel, Marconi Mendes
Pimentel e a filha de Marconi Caldas, Dra. Aleksandra Caldas
assumiram a sociedade e transformaram a emissora numa grande
empresa, tanto física quanto comercialmente. O empreendimento, hoje
sob a direção do jornalista Jorge Quadros, cresce cada vez mais
diariamente. Com o advento das redes sociais, a Rádio Marconi FM
não apenas reproduz som, através do seu transmissor físico, mas está
em todas as redes sociais, além de transmitir imagem ao vivo,
diretamente do estúdio, pelo site www.marconifm.com.br e pelo
aplicativo Marconi FM 101,9 (que pode ser baixado gratuitamente
pelo google playstore), alcançando grande parte da região Tocantina.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 001/2020, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 001/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 159 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Heraldo Elias Nogueira
Nunes, o Professor Heraldo Moreira.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Heraldo Elias Nogueira Nunes, natural do
Rio de Janeiro/RJ, possui graduação em Comunicação Social –
Radialismo, pela Universidade Federal do Maranhão, nos anos de
1982-1983. Graduouse em Direito, pela Universidade Gama Filho,
nos anos de 1984-1988. Especializou-se em Direito Processual Civil,
pela Universidade Tiradentes, nos anos de 1994-1995. Possui mestrado
profissional em Gestão de Programas e Serviços de Saúde, pela
Universidade Ceuma, nos anos de 2014-2016. Atualmente, é assessor
das Diretorias de Relacionamento/ Operações do Grupo Educacional
CEUMA, Diretor Acadêmico do Instituto Mérito Ltda, Diretor
Administrativo-Financeiro de Moreira, Teixeira & Serra Advogados
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Associados, Docente do Curso de Direito da Universidade Ceuma e
Radialista Esportivo.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 002/2020, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 002/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 160/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor João Vicente Fontella
Goulart, natural do Rio de Janeiro-RJ.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor  João Vicente Fontella Goulart , Filho do ex-
presidente da República João Goulart e de Dona Maria Thereza,
viveu sua infância e adolescência do exílio no Uruguai ao lado dos
pais. Passou também pela Argentina e Inglaterra, até voltar ao Brasil
em 1979, quando teve início a reabertura política. Naquele ano,

participou da fundação do PDT (Partido Democrático Brasileiro),
partido liderado pelo tio Leonel Brizola. Em 1980, Goulart Filho
formou-se em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é
escritor e presidente do Instituto João Goulart, criado em dezembro
de 2004 para homenagear a história política de seu pai. Exerceu ao
longo da vida um mandato de deputado na Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul, em 1982, eleito pelo PDT. Foi lançado pelo Partido
Pátria Livre (PPL) como candidato à presidência do Brasil para as
eleições de 2018, sendo Léo da Silva Alves candidato à vice-presidência.
Sua campanha teve como proposta a retomada das reformas
trabalhistas e sociais que, segundo o candidato, “vinham sendo
desenvolvidas e o processo foi interrompido com o golpe militar de
1964”. Tem as seguintes obras publicadas: Jango e eu: Memórias de
um exílio sem volta - 2016, pela editora Civilização Brasileira, finalista
do Prêmio Jabuti, e Entre Anjos e Demônios/poemas do exílio - 2018,
pela editora Recanto das Letras.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 003/2020, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 003/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 165/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 612/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Institui no Calendário de Eventos
do Estado do Maranhão a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”,
e dá outras providencias.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no
Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, a Campanha “Órfãos
de Filhos Vivos”, a ser realizada, anualmente, no mês de outubro,
serão realizadas campanhas durante o mês de outubro, mês
internacional do idoso, a campanha terá o objetivo de sensibilizar os
estudantes em geral e assistentes sociais do Estado do Maranhão, em
instituições públicas e privadas, quanto à importância da
conscientização, orientação e medidas para difundir os cuidados junto
aos idosos, uma vez que as consequências sociais e psicológicas do
“idoso órfão de filhos vivos” possui implicação direta à sua saúde e
bem estar.

Consta na justificativa de que trata o presente Projeto de Lei,
que nas últimas décadas a geração de pais sem filhos presentes tem
crescido, por força de uma cultura de independência e autonomia levada
ao extremo, que impacta negativamente no modo de vida de toda a
família. Muitos filhos adultos ficam inconformados ou – até mesmo -
irritados por precisarem acompanhar os pais idosos a qualquer
atendimento relativo à saúde, aposentadoria ou seguridade social.
Irritam-se por inúmeras razões e principalmente pela dificuldade de se
organizar no tempo, e pela incapacidade crescente dos idosos serem
ágeis nos gestos e decisões, que pode levar muitas vezes a reorganização
familiar. A evasão dos mais jovens em busca de recursos de sobrevivência
e de desenvolvimento, sempre ocorreu. Trabalho, estudos, fugas e
perseguições, o fato é que as condições sociais atuais pressionam os
jovens a abandonarem o lar paterno. Apesar da saída dos filhos de casa
por inúmeros motivos em tempos anteriores era considerado ou
separação vivida como intervalo, breve ou tornado definitivo, caso a
vida não lhes concedesse condição futura de reencontro, de reunião.
Emerge hodiernamente uma geração de ‘pais órfãos de filhos’. Pais
órfãos que não se negam a prestar ajuda financeira. Pais idosos que
sustentam os netos nas escolas e pagam viagens de estudo fora do
país. Pais que cedem seus créditos consignados para filhos contraírem
dívidas em seus nomes, que lhes antecipam herança. Mas que não têm
assento à vida familiar dos mais jovens, seus próprios filhos e netos,
em razão – talvez, não diretamente de seu desinteresse, nem de sua
falta de tempo – mas da crença de que seus pais se bastam por si.

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

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

 Com efeito, o Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente
estabeleceu em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual”.

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa
a serem adotadas pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais
Mulheres na Política, que ficará a critério do Poder Executivo.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder

Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar
do Poder Legislativo dos Estados Federados.

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

Lei nº 612/2019 , por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 612/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitosa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 183 /2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 003/2020, de
autoria do Poder Executivo, que Institui o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Em síntese, o presente Projeto de Lei, é um instrumento de
planejamento estratégico, bem como de ordenamento geográfico e gestão
territorial do recorte espacial definido por esta Lei, composto de
diretrizes e critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-institucionais
e socioeconômicos a serem considerados nas políticas públicas
estaduais, ambientais e sócio-produtivas voltadas para: a melhoria da
qualidade de vida da população; a proteção e a recuperação do
patrimônio ambiental remanescente; o desenvolvimento
socioeconômico sustentável; educação ambiental.

Esclarece a Mensagem Governamental que encaminha esta
proposição de Lei, que a elaboração do ZEE-MA, além de pautar-se
em metodologia e critérios técnicos, consagrou, como todos os demais
instrumentos de planejamento desenvolvidos no nosso Governo, o
princípio da participação popular como mecanismo capaz de incorporar
o conhecimento da sociedade ao processo de construção de um
Maranhão melhor e de todos nós.

Quanto à iniciativa, o Projeto de Lei está devidamente sendo
iniciado pelo Poder Executivo, visto que a Constituição Estadual,
seguindo o princípio da Separação dos Poderes, determina em seu
art. 43, ser competência do Governador iniciar projetos de leis que
dispõe sobre a organização administrativa e atribuições de órgãos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às 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. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
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Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre a

proteção ao meio ambiente, matéria de competência concorrente
dos entes da federação, nos termos do art. 23, VI, da CF/88, senão
vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; [...]

Além disso, a proposição em análise visa dar efetividade à
disposição constitucional presente em seu art. 225, sendo sua proteção
de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (art. 23, VI, da CF/88).

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar,
quanto à constitucionalidade, juridicidade, à legalidade e à técnica
legislativa, a proposição se apresenta conforme à Constituição,
portanto, o Projeto de Lei não encontra objeções para sua
aprovação.

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

003/2020, por encontrar-se em conformidade com a Constituição
Federal e a Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 003/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de março de 2020.

Presidente : Deputado Ricardo Rios
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
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