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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/03/2020 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/03/2020

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 072/20, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de dispensadores de álcool em gel nos Transportes
Intermunicipais do Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 073/20, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de dispensadores de álcool em gel nos estabelecimentos que
especifica e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 074/20, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que autoriaza o Governo do Estado,
por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a fornecer gratuitamente
álcool em gel para as famílias de baixa renda do Estado, de modo a
prevenir a disseminação do coronavírus e outros microorganismo
patológicos, causadores de epidemias respiratórias.

4. MOÇÃO Nº 013/20, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao escritor, Sr. Saulo Costa Arcangeli, pelo empenho
no lançamento do livro “Cajueiro: A luta de uma comunidade pelo
direito de existir”

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 066/20, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre o benefício do pagamento
de meia entrada para doadores regulares de sangue ou de medula óssea
em espetáculos artístico-culturais e esportivos realizados no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 067/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº 11.196
de 2019, que dispõe sobre a promoção de alimentação saudável nas
escolas públicas e particulares no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 068/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a fundação Motinha
de Integração, Valorização e Resgate da Cidadania para Terceira Idade
do Município de Chapadinha.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/20,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Paulo Braid Ribeiro.

5. PROJETO DE LEI Nº 069/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a internação de pacientes
infectados pela COVID-19 na rede privada de hospitais, quando
requerido por médico credenciado ao sistema único de saúde, em caso
de não haver vaga na rede pública.

6. PROJETO DE LEI Nº 070/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Programa de Prevenção e Controle
do Diabetes, através do diagnóstico precoce, nas crianças e adolescentes
matriculados na rede pública de ensino do Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 071/20, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que incorpora rodovia a malha rodoviária do
Estado do Maranhão.

8. MOÇÃO Nº 012/20, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que envia Moção de Pesar a família do Senhor, José Mercedes

Braga, o saudoso Zeze Braga, casado com a Ex-Prefeita Madalena
Fortes Braga, Ex-Verador na década de 60, foi o primeiro Vereador
eleito Presidente da Câmara Municipal do Município de Nina Rodrigues.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/20, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Hortifrutigranjeiros do Tajipuru, com Sede e Foro no Município de
São Luís – MA.

2. PROJETO DE LEI N° 065/20, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, que classifica Açailândia/MA, como
Município de Interesse Turístico.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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 concede 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).

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  17 DE MARÇO DE 2020.

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

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

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 072 / 2020

Dispõe Sobre a Obrigatoriedade de Afixação de
Dispensadores de Álcool em Gel nos Transportes
Intermunicipais do Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica obrigada a afixação de dispensador de álcool
em gel antisséptico modelo 70°, em ao menos três pontos de toda a
extensão dos veículos que realizam transporte intermunicipal no estado
de Maranhão.

Artigo 2º - Os pontos de afixação do dispensador de álcool em
gel que se refere esta lei deverão necessariamente ser instalados próximos
às portas de entrada e saída, e no meio dos veículos.

Artigo 3º - As disposições desta lei se aplicam a ônibus, vagões
de trem

 Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 16 de março de 2020. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Após a confirmação do primeiro caso no Brasil, do coronavírus

(SARS-CoV-2), como foi denominado pelos pesquisadores do Instituto
Adolfo Lutz e das universidades de São Paulo (USP) e de Oxford
(Reino Unido). Resta evidente que enfrentamos a possibilidade real de
uma contaminação em massa.

Os países do mundo todo têm adotado políticas que visam
evitar a aglomeração, França, Itália e Inglaterra já adotaram tais medidas.
Entretanto, a vida deve continuar, e algumas aglomerações são
impossíveis de ser evitadas, como por exemplo, as que ocorrem em
transportes públicos.

Especialistas afirma que o coronavírus é transmitido por
gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Até por
isso, a principal forma de prevenção é lavar as mãos com água e sabão
frequentemente, em especial após tossir, espirrar, ir ao banheiro e
mexer com animais. Ter um frasco de álcool gel na bolsa também é
indicado.

Entendo que a afixação de dispensador de álcool em gel nos
ônibus intermunicipais do estado irá significativamente evitar a
disseminação do vírus nos grandes centros urbanos, sendo medida que
a princípio aparenta ser simplista, pode evitar a ocorrência de uma
epidemia em grande escala.

De todo sorte, na minha concepção, acredito que a medida em
questão em longo prazo será de grande eficácia na contenção da
disseminação de toda uma sorte de doenças infectocontagiosas, além
do coronavírus.

A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

Por fim, foi pensando na saúde da população e respaldado na
constitucionalidade da matéria prevista no artigo 24, inciso XII, da
Constituição Federal, que proponho o presente projeto de lei.

Diante do exposto, após apreciação, conto com a aprovação
desta propositura pelos nobres Pares.

Assembleia Legislativa, em 16 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 074 / 2020

Autoriza o Governo do Estado, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde, a fornecer
gratuitamente álcool em gel para as famílias de
baixa renda do Estado, de modo a prevenir a
d isseminação d o coronavírus e outros
microrganismos patológicos, causadores de
epidemias respiratórias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria
Estadual de Saúde, fica autorizado a fornecer, de maneira gratuita,
álcool etílico em gel antisséptico 70º INPM, para as populações de
baixa renda do Estado, durante períodos em que o território paulista
for acometido por surtos epidêmicos de doenças respiratórias.

Parágrafo único - A existência da presente lei não desobriga
os gestores públicos municipais de investirem na área da Saúde, segundo
prevê a Constituição Federal, de modo a prevenirem o surgimento de
estados de epidemia em seus municípios.

Artigo 2º - Para efeitos desta lei, considera-se surto epidêmico
a propagação de uma doença infecciosa, que surge rapidamente em
determinada localidade ou em grandes regiões e ataca um grande número
de pessoas, durante um determinado período de tempo.

Artigo 3º - Para efeitos desta lei, serão consideradas de baixa
renda as famílias que comprovadamente se enquadrarem nos critérios
estabelecidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

Artigo 4º - A Secretaria Estadual de Saúde, mediante parceria
com municípios, manterá um cadastro atualizado das famílias aptas a
receberem o álcool em gel antisséptico, nos termos do artigo 1º desta
lei.

Artigo 5º - A Secretaria Estadual de Saúde ficará encarregada
de fornecer o álcool em gel na quantidade necessária para atender a
todos os membros das famílias de baixa renda, de modo a evitar que
algum deixe de ser beneficiado pela medida.

Parágrafo único - A Secretaria Estadual de Saúde poderá cessar
o fornecimento gratuito de álcool em gel antisséptico às famílias de
baixa renda, tão logo se constate que o surto epidêmico teve fim.

Artigo 6º - As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessárias.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor no ano de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 02 de março de 2020. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que “a saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

Nas últimas décadas, a ocorrência de surtos epidêmicos tem
sido uma triste realidade em nosso planeta. Atualmente, países de
todo mundo vivem sob o pânico, por conta do avanço do avanço do
coronavírus, microrganismo responsável por causar uma doença
infectocontagiosa que acomete o sistema respiratório da vítima,
podendo levá-la à morte.

A moléstia originou-se na China, onde causou 3.070 mortes
confirmadas, até o momento. A epidemia logo se espalhou para outros
países euroasiáticos, como Irã e Itália, onde já havia infectado mais de
15 mil pessoas e ocasionado 1.016 mortes, taxa de letalidade de 7%.
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No Brasil, os primeiros casos suspeitos surgiram no fim de

fevereiro. Atualmente, há 81 casos confirmados, além de 1.450 sendo
investigados.

Considerando-se o padrão de disseminação apresentado pelo
vírus, é de fundamental importância que as autoridades de Saúde atuem
no sentido de impedir seu avanço.

Especialistas ao redor do planeta têm apontado para a grande
eficácia do álcool etílico antisséptico 70º INPM no combate ao
coronavírus. Por se tratar de um vírus que é transmitido pelo ar e pelo
contato físico, a utilização do produto, sobretudo nas mãos, tem um
papel importante no sentido de ajudar a frear a epidemia.

Infelizmente, porém, o pânico surgido por conta dessa situação
tem provocado a disparada no preço do produto no mercado. De
acordo com levantamento feito pelo site JáCotei, que compara preços
em sites brasileiros, um frasco de álcool em gel de marca popular subiu
de R$ 16,06 em 27 de fevereiro para R$ 41,99 em 4 de março deste
ano. Isto representou um aumento de 161% em menos de uma semana.

Tal situação torna proibitivo o acesso das pessoas de baixa
renda a um método eficaz de prevenção não só ao coronavírus, mas
outras doenças respiratórias igualmente mortais, como a gripe.

Apesar de estar sendo apresentado em meio a uma epidemia
que - esperamos, com as bênçãos do bom Deus - terá seu fim em breve,
este projeto busca beneficiar as famílias de baixa renda em meio a
outros surtos epidêmicos que possam vir a acometer o território
maranhenses.

Por fim, foi pensando na saúde da população e respaldado na
constitucionalidade da matéria prevista no artigo 24, inciso XII, da
Constituição Federal, que proponho o presente projeto de lei.

Diante da gravidade da situação e do alcance que a proposta
possui, esperamos contar com o apoio dos nobres membros desta
Casa, para a aprovação da mesma.

Assembleia Legislativa, em 02 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 013 / 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 ao escritor, Sr. SAULO COSTA ARCANGELI,
pelo empenho no lançamento do livro “Cajueiro: A luta de uma
comunidade pelo direito de existir”.

Cumpre mencionar que o Sr. Yuri Costa, é Defensor Público
Federal, historiador e professor da UFMA. Cumpre mencionar que o
lançamento do livro “Justiça Infame”.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr
SAULO COSTA ARCANGELI, pelo empenho no lançamento do
livro “Cajueiro: A luta de uma comunidade pelo direito de existir”.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 109 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa, nota de pesar pelo
falecimento do empresário José Arimatéia Pereira Vilanova, também
conhecido carinhosamente como Villar, ocorrido hoje no Município de
Caxias onde se encontrava internado no hospital daquela cidade em
tratamento de saúde.

O saudoso Villar, natural de Codó-Ma. deixa um exemplo de
vida com dignidade. Um empresário com grande sucesso, além de um
grande amigo. Foi Presidente da Associação Comercial Agrícola e
Industrial de Barra do Corda, onde realizou um excelente trabalho

frente a essa entidade. Ressaltando-se, ainda, que exerceu o cargo de
Secretário de Industria e Comércio da Prefeitura de Barra do Corda.

Neste momento de dor queremos externar nosso voto de
condolências aos familiares do saudoso José Arimatéia Pereira Vilanova.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.03.2020
EM: 17.03.2020

REQUERIMENTO Nº 110 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária no dia 05 de março
do ano em curso, tendo em vista a sua participação na Reunião
Ampliada do Parlamento Amazônico, conforme documento em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.03.2020
EM: 17.03.2020

REQUERIMENTO Nº 111 /2020

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento
do Sr. LUIZ ALVES FERREIRA, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de março
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de março de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.03.2020
EM: 17.03.2020

INDICAÇÃO Nº 453/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ÁLCOOL
ETÍLICO EM GEL ANTISSÉPTICO 70º INPM, PARA AS
POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA DO ESTADO, DE MODO A
EVITAR O AVANÇO DA EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS NO
TERRITÓRIO MARANHENSE.

A presente indicação é uma solicitação visto que nas últimas
décadas, a ocorrência de surtos epidêmicos tem sido uma triste realidade
em nosso planeta. Atualmente, países de todo mundo vivem sob o
pânico, por conta do avanço do avanço do coronavírus, microrganismo
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responsável por causar uma doença infectocontagiosa que acomete o
sistema respiratório da vítima, podendo levá-la à morte.

A moléstia originou-se na China, onde causou 3.070 mortes
confirmadas, até o momento. A epidemia logo se espalhou para outros
países euroasiáticos, como Irã e Itália, onde já havia infectado mais de
15 mil pessoas e ocasionado 1.016 mortes, taxa de letalidade de 7%.

No Brasil, os primeiros casos suspeitos surgiram no fim de
fevereiro. Atualmente, há 81 casos confirmados, além de 1.450 sendo
investigados. Considerando-se o padrão de disseminação apresentado
pelo vírus, é de fundamental importância que as autoridades de Saúde
atuem no sentido de impedir seu avanço.

Especialistas ao redor do planeta têm apontado para a grande
eficácia do álcool etílico antisséptico 70º INPM no combate ao
coronavírus. Por se tratar de um vírus que é transmitido pelo ar e pelo
contato físico, a utilização do produto, sobretudo nas mãos, tem um
papel importante no sentido de ajudar a frear a epidemia.
 Infelizmente, porém, o pânico surgido por conta dessa situação tem
provocado a disparada no preço do produto no mercado.

De acordo com levantamento feito pelo site JáCotei, que
compara preços em sites brasileiros, um frasco de álcool em gel de
marca popular subiu de R$ 16,06 em 27 de fevereiro para R$ 41,99 em
4 de março deste ano. Isto representou um aumento de 161% em
menos de uma semana. Tal situação torna proibitivo o acesso das
pessoas de baixa renda a um método eficaz de prevenção não só ao
coronavírus, mas outras doenças respiratórias igualmente mortais,
como a gripe.

Tal situação torna proibitivo o acesso das pessoas de baixa
renda a um método eficaz de prevenção não só ao coronavírus, mas
outras doenças respiratórias igualmente mortais, como a gripe.

Apesar de estar sendo apresentado em meio a uma epidemia
que - esperamos, com as bênçãos do bom Deus - terá seu fim em breve,
este projeto busca beneficiar as famílias de baixa renda em meio a
outros surtos epidêmicos que possam vir a acometer o território
maranhenses.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 454 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao seja encaminhado expediente ao Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança, Sr.
Jefferson Portela a instalação de um posto policial no Residencial
Eugênio Coutinho no município de Caxias.

Tendo em vista os relatos de assaltos  no Residencial em tela,
faz-se necessária a equipação de um posto policial naquela localidade
para a garantia do direito de lomoção e bem-estar do cidadão. Pelo
grande número de famílias que ali se encontram urge melhor
policiamento.

Ressalte-se que o Município de Caxias em tratativa com o
Governo do Maranhão firmou cooperação para melhorias no Residencial
Eugênio Coutinho (principalmente de segurança) através de suas
contrapartidas. Assim, o fomento dos órgãos estatais é de extrema
importância para andamento das medidas que serão tomadas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
março de 2020. - Deputado Estadual - JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 455 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao seja encaminhado expediente ao Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança, Sr.
Jefferson Portela a instalação de um posto policial no bairro Vila Paraíso
no município de Caxias.

Tendo em vista os relatos de assaltos  no bairro em tela, faz-se
necessária a equipação de um posto policial naquela localidade para
preservação do bem maior do cidadão: a vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
março de 2020. - Deputado Estadual - JOSÉ GENTIL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu gostaria de solicitar à Mesa Diretora que façamos aí um
Minuto de Silêncio pelo falecimento do ex-deputado estadual, ex-
prefeito de Timon, o Senhor Napoleão Guimarães.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Façamos agora, peço que fiquemos todos em posição de
respeito.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, povo do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, venho na manhã de hoje destacar o falecimento do ex-
deputado estadual, ex-prefeito de Timon, senhor Napoleão Guimarães.
Faleceu ontem aos 89 anos, num hospital no município de Teresina.
Seu Napoleão deixa a viúva dona Rosilda, filhos, netos, bisnetos. O
velório ocorreu na sua residência, por conta da situação que vive hoje
o país da pandemia do coronavírus, a família decidiu fazer seu
sepultamento nas primeiras horas do dia, agora às 8h da manhã, no
cemitério João Germano. E a cidade toda, a nossa cidade está de luto.
Tive vários momentos com seu Napoleão, momentos de muita
aprendizagem. O cidadão que administrou o nosso município, durante
três mandatos, um grande líder político, apesar de politicamente por
um bom momento a gente ter sido adversário, ao final da sua trajetória,
a gente se aproximou bastante, tanto do prefeito Luciano, Chico Leitoa
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mesmo iniciou a sua carreira política como secretário de Obras do seu
Napoleão. E aqui todos nós estamos realmente muito emocionados,
porque, apesar de tanto contribuir com a nossa cidade e da sua idade já
avançada, seu Napoleão deixa vários exemplos, e é isso que a gente tem
que ressaltar. Seu primeiro mandato foi em 1969. Realizou muitas
obras importantes, de fato, no município como obra de infraestrutura,
área de calçamento, sistema de abastecimento d’água, implantação de
escolas, construção da praça São José, que hoje é um dos principais
pontos turísticos da cidade depois de receber uma reforma e uma
modernização por parte da nossa luta juntamente com o governador
Flávio Dino. Também tive a oportunidade de conseguir recursos para
reformar o Centro da Juventude Francisco Carlos Jansen, uma grande
obra que leva o nome do seu filho, falecido em um acidente
automobilístico. E, graças a Deus, que o nosso mandato pôde dar essa
oportunidade também e essa alegria de vê-lo inaugurar uma obra tão
importante, tão bonita que carregava o nome do seu filho. Seu Napoleão
vai deixar os exemplos, a história de vida e de luta. Ontem mesmo no
início da noite falei com o deputado Adriano informando do falecimento
para que o mesmo pudesse comunicar o seu avô, o ex-presidente José
Sarney, ex-presidente José Sarney o qual eram muito próximos. Adriano
inclusive colocou que ele não estava sabendo, mas que ficou muito
emocionado, como todos nós estamos. É um momento de luto da
nossa cidade e gostaria de fazer este pronunciamento em sua
homenagem. Já pedimos aqui e toda a Assembleia já fez essa homenagem
ao ex-deputado estadual. E dos conselhos, das conversas que a gente
tinha, uma das coisas que ele sempre falava era que tinha muito orgulho,
deputado César Pires, de ser e ter sido prefeito. Segundo ele porque o
prefeito tem o poder da execução, de fazer. O Parlamento muitas vezes
é de sua competência a legislação, o ato de legislar e ele por ser um
homem dinâmico, muito ativo, gostava mesmo de ser prefeito da nossa
cidade. Vai em paz, seu Napoleão, você fez muito aqui pela terra e os
exemplos é que ficam. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a deputada Daniella Tema, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas,
meu cordial bom dia a todos vocês. Hoje venho a esta tribuna para falar
sobre o último final de semana, no qual estivemos no último domingo
no município de Tuntum e no município de Presidente Dutra. Em
Tuntum tivemos a oportunidade de prestigiar a consolidação do nosso
pré-candidato a prefeito, Dida do Tio Luís, um homem íntegro,
trabalhador e respeitado dentro do nosso município de Tuntum. Também
eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar o prefeito
Tema, que sempre cuidou tão bem do povo de Tuntum, também
agradecer todo carinho, toda consideração e todo respeito que a
população desse município tem pelo prefeito em prol do
reconhecimento dos seus 30 anos, mais de 30 anos de trabalho dentro
do município. Um homem que sempre se dedicou ativamente a fazer o
bem para as pessoas, um homem que sempre se dedicou a trabalhar
pelo povo da cidade de Tuntum. Então parabenizo aqui o prefeito e em
tempo agradeço também à população do município de Tuntum por
todo o reconhecimento que tem dado. Tivemos uma manifestação de
apoio ao prefeito Tema, linda, no último domingo e a gente até saiu do
município de forma muito emocionada, eu saí muito emocionada por
ver tanto carinho e tanto reconhecimento do povo daquela cidade para
um homem que tanto fez e que tanto faz, e que tanto vai fazer por esse
município. E para completar o final de semana, para completar o
domingo, nós estivemos também no município de Tuntum, de
Presidente Dutra, que é minha cidade natal, minha terra natal. Nós que
passamos lá durante a campanha, nós que estamos sempre presentes
dentro do município também acompanhando os nossos pré-candidatos
a vereadores, pré-candidato a prefeito, também um homem trabalhador,
empreendedor, empresário que impulsiona bastante a economia da
cidade e da região, que é o empresário Raimundinho da Audiolar, a
quem aqui parabenizo pela coragem e pelo incentivo de brigar e lutar

para estar à frente daquele município também como pré-candidato a
prefeito. Venho também à tribuna para dizer a vocês que continuarei
oposição dentro do município de Presidente Dutra e acompanharei,
farei campanha para o candidato Raimundinho da Audiolar, tendo em
vista o bom nome, o grande empreendedor e a grande visão pública e
política que o empresário tem. Na oportunidade, eu estive lá cumprindo
um compromisso de campanha porque palavra dada é promessa
cumprida. Nós estivemos lá iniciando as obras de perfuração de um
poço que vai anteder dois grandes bairros do município, bairro Angelim
e bairro Santa Maria. Nós sabemos que agua é vida e, por meio de
nosso trabalho, a gente objetiva levar um pouco mais de dignidade e
diminuir o sofrimento da população no que se refere à água. Foi um
momento de muita alegria da comunidade. Nós iniciamos a obra ainda
no domingo, assinamos a ordem de serviço e já iniciamos a obra do
posto artesiano. Se Deus quiser, nos próximos dias, muito em breve,
nós estaremos lá, não só inaugurando esse posto artesiano que vai
beneficiar inúmeras famílias, como também anunciando outros feitos
para a população daquela localidade. Despeço-me de todos vocês
deixando um forte abraço e pedindo que Deus abençoe todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.
Deputado Zé Inácio, V. Exa. tem cinco minutos, permutando com o
Deputado Dr. Yglésio, em razão aqui de um problema técnico na
transmissão.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras Deputadas e senhores
Deputados, o que me traz, mais uma vez, a esta tribuna, senhores
Deputados, é para destacar a última decisão da Executiva Nacional do
nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que pôs fim ao processo
de eleições direta o PED. Processo esse que define a direção estadual
dos partidos em todo o Brasil e no Maranhão. Como todos os senhores
tem acompanhado, havia uma pendência que foi resolvida nessa última
reunião da Executiva Estadual. E lá a partir, inclusive, de entendimento
entre as lideranças que compõem as forças políticas do PT no estado,
houve um entendimento que avançou para uma proposta de acordo e
que foi homologada pela Executiva Nacional. E, nesse sentido, nós
definimos a nova direção do PT no Estado do Maranhão. Na verdade,
Augusto Lobato continuará no comando do partido pelos próximos
anos. Augusto Lobato encabeçou a chapa Unidade Petista por Lula
livre e contou com o nosso apoio, contou com o apoio de lideranças de
oito correntes políticas internas do partido. E nós conseguimos ter um
resultado que eu considero um resultado justo, de tal forma que nós
vamos poder conduzir o partido no Maranhão pelos próximos anos.
Agradeço a todos que compuseram a nossa chapa vitoriosa. Agradeço,
em especial, ao próprio Augusto Lobato, que encabeçou a chapa e será
o presidente do partido, ao Luís Henrique, que também é uma liderança
e que contribuiu e muito com o êxito da nossa chapa, a todos os nossos
companheiros da nossa corrente interna, construindo um novo Brasil,
e à CNB, que foram firmes em permanecer na mesma posição e em
defesa dessa decisão que foi homologada pela decisão da direção
nacional. Então quero dizer aos senhores, à população do Maranhão, à
imprensa que, a partir de agora, o PT no Maranhão está resolvido na
sua direção. Tem o Presidente Augusto Lobato. Aproveito também
para parabenizar todos os demais dirigentes que vão compor não só a
executiva estadual como o novo diretório. É importante também
destacar que o diretório nacional do PT também decidiu por candidatura
própria em todas as capitais no Nordeste. Nós temos, hoje, definição
de nomes em três capitais, em Aracaju, em Recife, em Teresina. O PT
já avançou no sentido de definir quem são os nomes que vão representar
o partido nessas capitais. Nas demais capitais do Nordeste, esse
processo ainda está em curso, obedecendo o regulamento, o calendário
interno do PT, em breve, assim como nas demais capitais, em São Luís
também sairá o nome que nos representará no sentido de disputar as
eleições na capital São Luís. Era isso, Senhor Presidente, para o
momento, muito obrigado pela gentileza.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. 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 essa tribuna
muito mais com uma função de tranquilizar as pessoas, até porque a
primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o Maranhão
não vai ser Itália. E por que eu digo que o Maranhão não vai ser Itália?
Primeiro, porque nós temos aqui uma população idosa muito inferior
a Itália. Nós temos 350 mil idosos, no Maranhão, enquanto a Itália tem
nove milhões de pessoas na faixa etária acima de 60 anos, numa extensão
territorial de trezentos mil quilômetros quadrados, enquanto o
Maranhão tem 370 mil, ou seja, a Itália nós temos nove milhões de
pessoas idosas com mais de 60 anos, numa área inferior à do Maranhão.
E, apesar do que as pessoas podem achar, a despeito do que podem
achar, o sistema de saúde da Itália, ele não é gratuito, público integral,
como o SUS do Brasil. Portanto, não há nenhum tipo de paralelo que
a gente possa guardar com a situação da Itália em ser desesperadora a
ponto de isso se transferir aqui para o Maranhão, até porque quando a
gente pensa em rota de entrada, de disseminação de vírus, a quantidade
de turistas que chegam aqui no Maranhão é infinitesimalmente inferior
ao que acontece dentro da Itália. No ano passado, por exemplo, a Itália
teve mais turistas que a França, Deputado Wendell, para que seja feito
um efeito de comparação. Portanto, as coisas não vão chegar a este
ponto. Quais são as diferenças importantes que a gente tem que
salientar, além de tudo: a taxa de mortalidade do vírus, é um vírus que
quem tem menos de 60 anos, ele tem uma taxa de mortalidade de 0,2%
e a partir dos 60 anos começa a apresentar uma taxa de mortalidade
progressivamente maior. Não é motivo para pânico, é motivo de
tranquilidade, ainda neste momento. As precauções estão sendo
tomadas. O Governador emitiu um decreto ontem que suspendeu as
aulas nas escolas, mas a gente precisa também que sejam vistos situações
como as que a gente tentou apresentar aqui um painel e não conseguiu,
mas no Hospital Universitário Presidente Dutra agora pela manhã
tinha cerca de 30 idosos, no mesmo ambulatório, concentrados, ou
seja, como é que a reitoria da Universidade Federal do Maranhão
suspende as aulas e aí mantém os ambulatórios com essa quantidade de
idosos, numa área superpequena, restrita, que é muito mais propício
para questão da transmissão do vírus. É óbvio que se as consultas são
eletivas há possibilidade de você atrasar, os pacientes do SUS
infelizmente eles já sofrem tanto com esse problema de marcação que
seria de bom tom você preservar os idosos, num momento como esse
aí. Garantir que as consultas sejam remarcadas, num tempo hábil, uma
janela aí, após esses quinze dias de suspensão das atividades, num
primeiro momento. Bem, nós protocolamos aqui, presidente, na Casa,
ontem, a gente espera que consigamos votar amanhã um projeto de lei
que autoriza o governo do Estado, e a gente espera não precisar disso,
mas caso precise, a gente quer deixar registrada a possibilidade de
utilização da rede privada de assistência à saúde, em especial dos leitos
de UTI de Terapia Intensiva, também para o atendimento do
coronavírus. O Governo do Estado abriu, está abrindo na verdade 50
leitos novos no Genésio Rego, 20 leitos novos de UTI e está tentando
dimensionar dentro dos hospitais macrorregionais os espaços
adequados para atendimento do coronavírus. Parece um momento de
alarmismo, mas não deve ser. O que a gente tem que lembrar? De cada
100 casos do coronavírus, 85 casos serão resolvidos sem qualquer tipo
de ida ao hospital. As pessoas em casa se restabelecerão completamente.
E 10 pessoas dessas 100 precisarão, eventualmente, de um leito
hospitalar e 05 pessoas ou menos precisarão de um leito de UTI. O
principal está sendo feito, a gente tem falado, tem informado, mas é
preciso que as pessoas não criem pânico. O principal inimigo hoje da
sociedade na transmissão de notícias é esse bem aqui, é o WhatsApp
que o tempo todo chega com novidade, com vacina feita em Cuba, com
vacina feita em Israel, com notícia de chá milagroso aí que cura
coronavírus, nutrólogo picareta dizendo que faz soro de imunidade
que reverte coronavírus, uma série de profissionais aí que tentam em

um momento deste aqui faturar. A população tem que ter cuidado
também com o padrão de consumo. Temos que nos lembrar que não
adianta você ir ao supermercado e comprar todo o estoque de alimentos
para você, não adianta você ir à farmácia e comprar todo o estoque de
álcool gel para você, não adianta pensar que existe só você dentro do
ambiente de sociedade. As pessoas têm que adotar um consumo
consciente, usar estabelecimentos... devem se for necessário restringir
a quantidade de itens repetidos por CPF. Nós precisamos inclusive
verificar a questão das escolas municipais que foram fechadas. As
crianças muitas vezes vão à escola com intenção de se alimentar. Então
em Sobral eles já fizeram a formação de kits de alimentação para as
crianças nesse período aí de fechamento das aulas, portanto garantindo
a segurança alimentar e a imunidade das crianças. Conseguimos projetar
a imagem, isso aí é uma imagem no ambulatório do Hospital
Universitário Presidente Dutra. Presidente Othelino, olhe aqui, por
favor, ambulatório do Hospital Presidente Dutra agora pela manhã.
Agora de que adianta a gente fechar a escola se os mais vulneráveis, que
são essas pessoas que têm mais de 60 anos, estão aglomerados dentro
de um setor hospitalar? Ou seja, completamente equivocada a decisão.
Ou a gente trata a coisa de uma maneira séria, com uma visão sistêmica,
integrada ou a gente vai ficar aqui fazendo papel de tolos. Porque
fecham escola onde não tem mortalidade na criança e sujeita o idoso a
uma transmissão dessa aqui altamente possível. Está aí a distância
mínima de 2m não sendo respeitada dentro de um ambulatório de um
hospital, repito, em consultas eletivas, algo tem que ser feito sobre
isso. Sem esquecer, obviamente, Deputado Rafael Leitoa, da saúde dos
profissionais que atendem as pessoas, que precisam estar
adequadamente protegidos para enfrentar esse desafio. Tenha
tranquilidade, o Maranhão vai passar pelo coronavírus, a gente não
pode criar pânico. Pânico neste momento atrapalha a economia,
atrapalha a arrecadação estadual, atrapalha o pagamento dos serviços
públicos, atrapalha o pagamento de salários, empobrece a população.
Então o motivo nosso de agora de estar aqui é informar, conscientizar
e as pessoas precisam ter tranquilidade, e é isso que faremos até o
final. Mesmo às vezes tendo a necessidade de ser contra majoritário,
de dizer, de apontar o erro, de dizer que é exagero, porque no primeiro
momento alguns exageros estão sim sendo cometidos e algumas
situações que deveriam estar sendo vistas, não estão sendo. Eram
essas as palavras. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores desta Casa, ausentes no momento, mas
nos ouvindo em casa e nos assistindo. Presidente, eu quero ficar solidário
às suas iniciativas. Eu sei que não dá para fazer a cobertura de tudo em
lugar nenhum, mas o mínimo necessário V.Exa. fez e está fazendo,
assim como eu tenho certeza de que outros órgãos também. Atingir a
perfeição por controle é difícil, mas, se tivermos que ter 100 pessoas
infectadas, as ações poderão diminuir para 30, o que já é um grande
avanço. Eu quero deixar claro, presidente, que na mercê da dificuldade
por que o País passa, o mundo passa, o Maranhão passa também, eu
não posso virar as costas para um problema grave que está acontecendo
aqui no Maranhão. O mesmo governo que reclama das ações do governo
federal para dar guarita as suas iniciativas no campo, sobretudo da
saúde, mas é preciso também que o governo estadual comece a olhar a
realidade da trafegabilidade do Maranhão. Pesquisa realizada pela
Confederação Nacional dos Transportes, em 2019, e publicada em
outubro, traz aqui que de onze estradas estaduais, MAs, apenas uma,
a 402, foi avaliada como razoável. Eu vou repetir: apenas uma foi
avaliada como razoável. Mas o mais importante disso tudo é que
também, em novembro para dezembro, esta Casa votou a diminuição
de investimento na Sinfra de 33%, mesmo com relatório da
Confederação Nacional dos Transportes apontando a precariedade
das estradas do Maranhão. Esse fosso, essa dificuldade do real na
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cabeça do governo e a realidade dos fatos praticadas no Maranhão nos
traduz aqui em situações lamentáveis, por exemplo: a pesquisa diz que
a MA-066 tem um estado geral péssimo, pavimento ruim, sinalização
péssima, geometria péssima. A MA-34 de São João dos Patos está
péssima no estado geral, no pavimento, na sinalização e na geometria.
A 106 da Baixada está ruim, ruim, ruim, péssimo e ruim. A MA-110
está regular, agora não está mais do que aquela lá do São Bernardo. A
MA Urbano Santos a Barreirinhas está ruim, regular, péssimo, regular.
A MA-303: ruim, péssimo, péssimo, ruim. Não sou eu, volto a reafirmar
que quem está traduzindo esses dados é a pesquisa da Confederação
Nacional do Transporte, a CNT, averiguada em 2019 e publicada em
outubro de 2019. Nesse mesmo período, um mês depois, o governo
aprova uma LOA como se não tivesse conhecimento disso, reduzindo
em 33% os investimentos nas estradas do Maranhão. Vi hoje um
prefeito lamentando e fui corrigir com o colega que reclamava das
estradas vicinais, porque o que é mais importante também, em 2018, o
Governo do Estado repassou para os municípios, de acordo o relatório
da SEPLAN, um bilhão e oitocentos mil reais. Sabe quanto repassou
agora com um relatório que se encontra aqui? Zero, zero, o que significa
dizer que os municípios com suas estradas agora, sobretudo, dos rios
que estão alagando, Itapecuru, Mearim, Pindaré, Corda, Grajaú, vai
deixar o Maranhão em estado de sítio. Talvez seja isso que o Governo
queira para puder buscar dinheiro federal a duras penas no sacrifício da
sua ausência de planejamento aqui no Maranhão. Portanto, se o
Governo tinha consciência das péssimas estradas que o Maranhão tem
em relato da Confederação Nacional dos Transportes, fez ouvido de
marcador e aprovou de quinhentos e trinta e dois, de 2019, para
trezentos e noventa e nove o investimento nas estradas do Maranhão.
Já, já vai cortar inúmeras estradas, mas não para por aí. A situação se
agravou depois desse investimento. Carutapera/ Luís Domingo péssima,
MA-206 péssima. que não estava aqui no relatório da Confederação
Nacional dos Transportes, a 323, Paulo Ramos a Marajá do Sena em
atolamento. É preciso trator, para tirar. O isolamento lá é geográfico.
Ficou como se fosse uma ilha. MA-245, Lago da Pedra/Lagoa Grande,
intrafegável, MA-034 São João dos Patos/Passagem Franca, péssimo
estado e postergadas as iniciativas. Passagem Franca a Lago do Mato,
obra iniciada há cinco anos e não conclusa. Carnaubeiras a Araioses,
obra iniciada há quatro anos também intrafegável. MA-106, Santa
Helena a Governador Nunes Freire, até assalto tem. MA-306 de
Maracaçumé a Centro Novo, péssimo estado. MA-101, Cândido
Mendes a Carutapera, Amarante a Buritirana, cortado. Então anote aí:
além do relatório da Confederação Nacional dos Transportes de 11
estradas, apenas uma aceitável, regular. Adicione mais essas aqui: a
006, 245, a 323, a 312, 106, 306, 101, e 122. Essa é a realidade no
Maranhão. Não vamos deixar que a situação do coronavírus maquie a
realidade da trafegabilidade do escoamento do Maranhão. O Governo
foi pouco responsável ainda sabendo desses dados, diminuiu
investimentos. E eu não estou inventando; são dados. E aqui está na
televisão. Quem tiver alguma coisa a contestar tanto da Confederação
Nacional dos Transportes como da LOA faça, mas faça contestando os
dados do Governo, o investimento que foi trazido o documento para
cá, para Assembleia para aprovar investimento zero, de repasse zero
para os municípios no ano de 2019, contra R$ 1 bilhão e 800 no ano
2018. Portanto eu sei que a questão do coronavírus é uma realidade
que precisa ter muita atenção, mas não podemos virar as costas para
isso, sobretudo, os colegas deputados que são votados nessas regiões
onde a intrafegabilidade está reinando. É lamentável a pouca visão do
Governo, a pouca atenção do Governo apostando na submissão sempre
dos políticos maranhenses e do povo do Maranhão que vai votar, ele
acha, assim, de qualquer maneira. Mas cortadas, tratores servindo de
instrumento e de escoamento para puxar os carros atolados. Uma
questão, por exemplo, de 101, de Cândido Mendes a Carutapera, de
Amarante a Buritirana, que alguém diga o contrário. Temos os colegas
que são votados na região. Senhores, é lamentável o Governo que nós
temos virando as costas para algo tão importante como são as estradas
no nosso Maranhão, ainda digo mais, imaginem como estão as estradas
vicinais, como estão as estradas vicinais do Maranhão sem apoio do

Governo às Prefeituras. A sorte está lançada. Boa sorte ao povo do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de
Ordem) - Eu só queria informar a todos que a reunião da Frente
Parlamentar de Erradicação e Combate ao Feminicídio que aconteceria
dia 18, em virtude das medidas protetivas tomadas por esta Casa, ela
foi adiada e conforme o andar das coisas, a gente vai avisar, por meio
das redes sociais e aqui também para as pessoas sobre a nova data da
reunião. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputada Daniella. Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, antes de iniciar nossas palavras, quero
aqui parabenizá-lo pela atitude que V. Ex.ª tomou mediante essa
pandemia que vem acontecendo em todo o mundo. E a gente fica feliz
e preocupado. O momento é de muita atenção, haja vista que o Estado
do Maranhão ainda não tem nenhum caso de coronavírus, mas é muito
salutar que nós tomamos as providências logo, antes mesmo que
aconteça. Então, parabéns, Senhor Presidente. Senhor Presidente, o
que me traz aqui hoje e quero saudar aqui todos os deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desse Poder. Mas o que me traz aqui hoje é para realmente falar dos
eventos que nós tivemos agora nesse final de semana junto com a
bancada do PL, junto com o nosso Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho, o deputado mais bem votado da história do Maranhão
e presidente estadual do PL, como eu coloquei, e eu faço parte como
vice- presidente do PL no Estado do Maranhão junto com Josimar, e
nós fizemos visitas à região Tocantina. Nós começamos logo pela
cidade de Estreito, onde eu quero aqui parabenizar, Deputado Paulo
Neto, o ex-deputado Léo Cunha que fez um, seu pré-lançamento, o
lançamento da sua pré-candidatura, na cidade de Estreito, fez um grande
evento cívico, democrático, onde nós tivemos a presença lá de mais de
três mil pessoas naquele evento e no momento de hoje, no momento de
crise, dificuldade da classe política de não ter mais aquela credibilidade,
o Leo conseguiu trazer essa população toda para essa pré-candidatura.
Foram muitos pré-candidatos a vereadores, ex-prefeitos apoiando a
pré-candidatura do Leo Cunha e lá tivemos toda a bancada. Estava
presente o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, Presidente
do PL no Maranhão; o deputado federal Gildenemyr também presente,
estava também o deputado Leonardo Sá, deputada Detinha, deputado
Hélio Soares e a gente também fez parte dessa grande comitiva. Então
foi um grande evento onde realmente o povo de Estreito clama por
mudanças, clama por progressos e vê a esperança desse progresso na
pessoa do ex-deputado Leo Cunha. De lá estivemos na cidade de Porto
Franco, mais precisamente o deputado federal Josimar esteve lá e
reunido com um grupo político onde também estão lançando uma pré-
candidatura a prefeito naquele município. De lá fomos para Carolina
onde o PL tem uma candidatura a prefeito naquele município, que é o
prefeito atual e vai concorrer à reeleição. Isso um grande evento também
com muita gente, deputado Leonardo Sá, em que o povo lá quer a
continuação do mandato do prefeito. Depois estivemos na cidade de
Campestre, deputado Carlinhos Florêncio, um grande evento político
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onde o nosso Presidente também presente, com o ex-deputado federal
Júnior Marreca onde lá tem uma pré-candidata que é do Patriota e a
gente vê na pessoa de uma mulher guerreira, de uma mulher determinada,
a Valéria Fernandes, onde a gente vê... Rebeca Fernandes, me desculpe,
em nome da Rebeca Fernandes a gente vê que ela tem condições de
realmente melhorar a qualidade de vida do povo de Campestre. Um
evento, deputado Carlinhos, que em um momento de hoje que é difícil
colocar gente para escutar a classe política, porque existe a questão do
descrédito, mas o grupo do PL, o grupo do Patriota que vêm fazendo
uma política diferenciada, uma política hoje voltada ao compromisso,
a palavra e o cumprimento das mesmas, então é muito importante. Um
evento também que contou com mais de 2.500 pessoas, um evento
onde o povo estava ali todos, todos participando, escutando e prestando
atenção no que a Rebeca tinha para falar, Josimar, Júnior Marreca e
toda essa bancada do PL que estava presente, como o deputado
Leonardo Sá, deputada Detinha, deputado Hélio Soares e o deputado
federal Pastor Gildenemyr. São essas minhas palavras, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial, bom dia, e que Deus seja louvado. Senhor presidente,
ocupamos a tribuna, nesta manhã, para fazer três considerações
importantes: primeiro com relação ao coronavírus. O nosso
posicionamento com relação à falta de informação ou à desinformação
que prejudica muito a população. Então a nossa linha de ações com
relação ao coronavírus e de que é muito importante o conhecimento
para que a população possa ficar tranquila. O estado do Maranhão não
é rota do vírus, não temos nenhum caso confirmado ainda no estado do
Maranhão e todas as medidas que estão sendo tomadas são medidas de
precaução, medidas de cautela, para que nós tenhamos, após esse
surto, uma vida de normalidade e eu creio, eu acredito que o Maranhão
passará muito bem por cima desse momento que nós estamos vivendo
agora com o coronavírus, mas cabem algumas considerações
importantes. A primeira delas é o governador Flávio Dino se esconder
atrás do coronavírus e suspender todas as nomeações de aprovados
nos concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED, de
concursos públicos no Maranhão. Vejam só o absurdo! Ele não tem
nomeado nenhum aprovado em concurso e aproveita o coronavírus
para se esconder. Governador Flávio Dino, V.Exa. podia dar exemplo
e, em vez de suspender a nomeação de aprovados em concursos, poderia
retirar a quantidade de cargos comissionados do IPREV e em todas as
secretarias, com certeza estaria dando um grande exemplo para o estado
do Maranhão e não abortar os sonhos de quem está aprovado no
concurso e aguardando nomeação. Então mais uma vez a nossa luta em
defesa dos aprovados nos concursos da Polícia Militar, da Polícia
Civil, do IPREV, Detran, Procon, AGED, todos aprovados nos
concursos públicos no estado do Maranhão. Senhor presidente, mais
uma vez eu trago à tribuna desta Casa, fui o único parlamentar que
acompanhei toda problemática envolvendo o Cajueiro e trago à tribuna
desta Casa a informação da anulação do decreto do próprio governo do
estado, assinado pela Secretaria de Indústria e Comércio. Então, se o
decreto foi anulado, todas aquelas ações que foram desenvolvidas
existiam ilegalidades. E agora como fica? A população foi para a porta
do Palácio para conversar com o Governador. A população tentou o
diálogo com o Governo do Estado e, ao tentar fazer esse diálogo com o
Governo do Estado, o Governo prejudicou os moradores do Cajueiro.
Não teve diálogo com os moradores do Cajueiro. Se aproveitou que a
população estava na porta do Palácio e mandou derrubar a casa dos
moradores do Cajueiro. Governador Flávio Dino vai ser representado,
vai responder pelo crime de responsabilidade em ter demolido, ter

destruído a casa dos moradores do Cajueiro. O Cajueiro resiste. Nós
tivemos, inclusive, prestigiando o lançamento do livro do amigo Saulo
Arcângelo, intitulado Cajueiro. Com imagens, fotos, mas principalmente
um trabalho que foi premiado na Universidade Estadual do Maranhão,
matérias que foram defendidas na Universidade Estadual do Maranhão
e que trazem todos os detalhes, todas as informações com relação a
Cajueiro. E, mais uma vez, o nosso repúdio ao Governo do Estado, que
se utilizou do Cajueiro antes das eleições para conquistar a confiança
dos moradores do Cajueiro. O Governador foi beneficiado durante a
campanha com a doação do porto e ele pagou a sua doação de campanha
com o sangue e o suor do trabalhador e do morador do Cajueiro. O
nosso repúdio ao Governo do Estado e agora como vão ficar essas
famílias que foram deixadas desalojadas, que foram retiradas e agora o
decreto é anulado. Então o Governador Flávio Dino pode ter certeza
será responsabilizado por esses atos cometidos contra a população do
Cajueiro. Mais uma vez que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, V. Ex.ª ficou transferido para a próxima
sessão, ou se desejar fazer o pronunciamento ainda hoje, pode fazer no
tempo dos blocos. Medida Provisória nº 302/2020, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Medida
Provisória nº 304/2020, de autoria do Poder Executivo. Encaminhada
pela Mensagem Governamental nº 108 (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Medida Provisória nº 305/2020, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 002 (lê).
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Para a próxima sessão a apreciação
da PEC nº 023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 003, de
autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem
Governamental nº 004/2020 (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – É
importante que o projeto que foi votado agora em primeiro turno, a
gente precisa dar um mérito muito grande ao governador e também a
toda sua equipe. A Sepe fez um trabalho capitaneado pelo Luís
Fernando, com o IMESC, com todos os órgãos que participaram desse
grande feito, que é dentre dos poucos Estados brasileiros que conseguem
aprovar até agora na Casa Legislativa o projeto ZEE. Um projeto esse
que contempla, Presidente, o equilíbrio entre o econômico e o ecológico,
contemplando o que resguarda a lei federal no que diz respeito à zona
de amortecimento, preservando dentro do Código Florestal toda a
parte ecológica, mas também cuidando para que a parte econômica
também seja contemplada no sentido de desenvolvimento do nosso
Estado. Portanto está de parabéns o governador, está de parabéns o
Estado, o IMESC que fez um trabalho belíssimo e a gente fica satisfeito
de poder ter relatado algumas alterações que houve, as emendas foram
pontuais, foram coisas somente para adequar o texto e a gente fica
muito satisfeitos em poder ter participado também desse processo.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro, deputado Carlinhos, o empenho de V. Ex.ª nesse
tema e as emendas que Vossa Excelência apresentou no sentido de
aprimorar o projeto. De fato, é um projeto de lei, esse projeto de lei do
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ZEE é muito importante para o Estado no sentido de dar, dentre
outras coisas, segurança jurídica aos procedimentos envolvendo a
produção no Estado do Maranhão. Os itens 6, 7, 8 e 9 da Ordem do
Dia estão transferidos em razão da ausência do autor. Projeto de Lei
433/2019, de autoria do deputado Wendell Lages, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado e vai para Redação Final. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento nº 104/2020, de autoria do deputado Felipe
dos Pneus. O deputado está ausente, fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento n.º 105/2020, de autoria do deputado César
Pires, (lê). Deputado César, queria sugerir a V. Ex.ª que em razão da
Resolução que foi baixada ontem, e está em vigor desde hoje, que
aprovemos o requerimento sem marcar a data.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Concordo,
Presidente, é melhor. Aprova e deixa a data em aberto para quando a
nossa Resolução permitir a gente efetuar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tudo bem, lhe agradeço. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 107/2020, de autoria da deputada Mical Damasceno
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa ficam transferidos para a próxima sessão. Senhores deputados,
antes de darmos prosseguimento à sessão, eu gostaria de rapidamente
comentar com Vossas Excelências sobre as medidas que nós adotamos
acerca da questão de prevenção do coronavírus que, embora não tenha
chegado ao Maranhão, já está quase em todo o Brasil, e a probabilidade
é bem razoável de que chegue ao estado. Apesar de ter colocado no
grupo onde estão todos os deputados, vale a pena fazer um breve
comentário de que lá estão algumas medidas necessárias, principalmente
com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas dentro das dependências
da Assembleia Legislativa. Queria pedir a compreensão e a colaboração
de todos. Claro que é constrangedor para nós olharmos o comitê de
imprensa vazio e a galeria vazia. Nós não podemos receber o que é algo
usual do exercício aqui de nossos mandatos, que são os visitantes nos
nossos gabinetes, mas é algo provisório, porém, necessário para que
preservemos a saúde não só nossa dos deputados e deputadas, mas de
todos os servidores da Casa, além das pessoas que nos visitam. Hoje e
amanhã, por muitos não saberem, talvez tenham algum outro
constrangimento, mas é preciso que tenhamos essa compreensão, esse
momento sensível por que passamos e nós vamos ter realmente que
fazer esse sacrifício. Assim como não temos hoje, V.Exas. perceberam,
assessores no plenário em razão desta precaução. Quero dizer também
a todos que vamos baixar uma resolução entre hoje e amanhã facultando
a presença dos deputados, ou seja, os deputados que, porventura,
decidirem não vir, não terão falta. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Presidente, desculpa interromper V.Exa., acho até que não
tinha terminado o pronunciamento, mas eu acho que essa decisão de
facultar a presença poderia ser mais bem discutida, eu até sugeri no
nosso grupo que nós encurtássemos as sessões apenas a Pequeno
Expediente e Ordem do Dia, quer dizer, ou permanecem as sessões ou
suspende. Acho que facultar não seria o caso, tendo em vista que você
não consegue atingir seu objetivo, que é legislar em prol do povo do
Maranhão. As discussões e os debates, claro, são importantes, mas a
essencial função nossa é legislar o que está na Ordem do Dia, então ou
a gente apenas mantém a Ordem do Dia, essa é a minha opinião, ou
suspende as sessões. Se deixar facultado, nós com certeza não
conseguiremos fazer com que a Ordem do Dia tenha quórum suficiente
para deliberar matéria, ficando apenas aí a tribuna disponível. Assim,
acho que a gente poderia, como o Plenário tem a maioria dos deputados
da Casa, tomarmos essa decisão em conjunto, se suspende as atividades,
se deixamos apenas a Ordem do Dia. E, suspendendo, Senhor Presidente,
não significa dizer que nós vamos totalmente paralisar. V. Ex.ª tem o

poder de, a qualquer momento, convocar uma Sessão Extraordinária
para definirmos aquilo que, de fato, é importante para o Estado do
Maranhão. Caso a gente precise tomar alguma medida que o Governo
do Estado precisa da autorização Legislativa, V. Ex.ª convoca os pares
numa reunião extraordinária a qualquer momento e nós nos reunimos
para que a gente possa deliberar. Acabou de ser confirmada a primeira
morte no Brasil, em São Paulo. Será oficializada agora às 13 horas.
Nesse momento tem um avião em Belo Horizonte e, porque o copiloto
está com sintomas da doença, o avião está isolado. Então a gente não
pode incorrer em erros que outros países incorreram. É esse o meu
ponto de vista. Existem aí algumas recomendações, por exemplo, que
a própria Mesa, por questões de que tem que trabalhar, não consegue
cumprir, que é a distância mínima de dois metros. Nós estamos aqui
todos nós aglomerados. E a gente precisa tomar essa decisão com
muita maturidade, com muita parcimônia. E não é desespero,
obviamente, nem alarde, mas é precaução para todos nós. Todos nós
temos idosos em casas, temos crianças em casas. Aqui neste plenário
temos um número significativo de deputados acima de sessenta anos.
E a gente precisa ter essa decisão acho que de forma mais coletiva. Era
essa minha contribuição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Antes de eu conceder questão de ordem, deixa só eu concluir
o raciocínio que, aí, nós vamos ouvir as ponderações.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Em seguida,
é o Deputado Vinícius, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu estava dizendo que nós já adotamos algumas providências,
principalmente no sentido de reduzir o trânsito de pessoas aqui na
Assembleia Legislativa. Todas as sessões e eventos que utilizarem os
nossos espaços internos, sejam eles propostos pelos deputados
estaduais ou cessão de espaço para agentes externos, estão suspensos.
Assim como as sessões solenes, sessões especiais, o acesso. Hoje, por
exemplo, o primeiro dia dessa limitação de acesso, recebemos aqui na
Comissão de Saúde alguns visitantes que foram convidados pelo
Presidente Ciro Neto. E falei com ele ontem à noite. Pedi os nomes dos
participantes para que nós deixássemos uma autorização, mediante o
acompanhamento do nosso serviço médico da Casa. Recebemos, hoje,
um médico infectologista aqui, pela manhã, para dar algumas orientações
internas. Expusemos para esse médico a nossa resolução. Ele achou
que foi no limite correto, foi prudente a resolução, nem exagerou e nem
se omitiu. E também fizemos a autorização para que ele entrasse aqui
no prédio, porque, sem essa autorização, não vai entrar. Então é
importante que nós avisemos as pessoas porque nós temos o hábito,
eu próprio todo dia recebo aqui 10, 15 pessoas que não são servidores
da Casa. Queria também solicitar a todos que, dentro dos seus gabinetes,
os deputados e deputadas, ao identificar um servidor, e aí foi uma
recomendação deste médico infectologista que esteve pela manhã aqui,
uma recomendação dele a mais que não constava da nossa resolução,
que, independente do servidor ou servidora ter estado em alguma região
de risco, se estiver com os sintomas, por exemplo, tossindo, febre,
muita gripe que também já seja afastado temporariamente do expediente
para evitar a proliferação de doenças respiratórias, dentro da Assembleia.
Então, queria pedir aos deputados que, dentro dos respectivos
gabinetes, ao identificar servidores com essas características, já peçam
para o servidor para que deixe de cumprir o expediente para evitar
contaminação de todos nos gabinetes e também na Assembleia, porque
acaba que nós convivemos no mesmo ambiente. E queria finalmente,
embora isso queria dizer que está, consta da Resolução que estão
suspensas as viagens oficiais, representando a Assembleia ou mesmo
viagens a serviço deste Poder, ou seja, nós não designaremos nenhum
deputado, deputada ou servidor da Casa para viagens interestaduais,
representando a Assembleia. Isso não impede que o deputado ou
deputada resolva ir por conta própria, mas eu queria fazer este apelo
para que, a não ser que seja uma situação emergencial, nós evitemos
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nos ausentar do Estado, porque praticamente todos os estados do
Brasil têm casos de contaminação pelo novo coronavírus. E este, além
do que o avião é um momento que agrava o risco de contaminação.
Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, se possível,
evitarmos nesse período irmos a outros estados em respeito, não só
aos colegas, mas aos nossos familiares, filhos, esposas, maridos, pais
que quem tem ainda pai e mãe vivos aqui, boa parte já está acima dos
60 anos, então é preciso que nós tenhamos cuidados, esses cuidados
com as outras pessoas. Nós não suspendemos as Sessões, não está no
nosso planejamento suspender as Sessões Ordinárias da Assembleia,
mas cada dia com sua agonia. Esta semana não foi necessário, temos
sessão hoje e teremos amanhã. Vamos acompanhar os fatos e a forma
que o Covid-19 vai chegar ao Maranhão e sendo necessário, claro, eu
vou consultá-los e aí nós tomaremos outra decisão. Mas a decisão de
momento é que nós faremos sessões terças e quartas-feiras, não faremos
uma coisa oficial de não ter sessão na segunda e na quinta-feira e vamos
combinando entre nós a melhor forma de conduzir este momento
sensível.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Leonardo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (Questão
de Ordem) – Presidente, a única forma de se diminuir a transmissão do
vírus é limitando aglomeração e o contato entre as pessoas, não se
conhece outra forma tão eficaz como esta no mundo, isso aqui quem
está inventando não é o Brasil é o mundo, a China fez isso, a Itália
demorou e passou do ponto de fazer e a situação lá é a situação caótica.
O vírus ele incide numa população, claro, na população de menor
idade e nos senhores acima de 60 anos, mas a gravidade e a precisão de
leitos de UTI é uma realidade. Paciente que fica com síndrome
respiratória aguda ele vai precisar ser entubado, vai precisar passar
vários dias entubado e isso tem uma limitação dos leitos de UTI das
nossas unidades no Brasil inteiro e a única forma de tentar minimizar
isso é diminuindo aglomeração e o contato entre as pessoas. Então, as
medidas são reais, são sérias, quem esperou está pagando o pato.
Quem esperou, tomou as medidas e ficou cautelando as medidas por
conta de outras questões, claro que ninguém quer suspender sessão,
ninguém quer suspender aula, mas quando você faz isso e você perde
a hora de fazer, o contágio e transmissibilidade já se deu. Nós não
temos como monitorar... nós monitoramos quando apareceu o primeiro
caso, a Secretaria dizer que já apareceu o primeiro caso no Maranhão já
vão ter várias pessoas contaminadas que ainda não estão diagnosticadas.
Isso quem está dizendo aqui não é o médico Leonardo Sá, isso aqui
quem está dizendo é o mundo. Nós não podemos ir contra o mundo.
Países mais desenvolvidos do que nós, na medicina, já tomaram
providências mais drásticas que o Brasil, o exemplo é a Itália que já
estava com boa parte da população contaminada. Então não adianta a
gente ficar postergando o inevitável. Não é possível, é impossível que
o vírus não adentre com força no Brasil, isso vai ser demonstrado e os
casos vão aumentar, vão aumentar em números e vão ser divulgados.
Porém quando a gente divulga... Presidente, olha, você vai fazer um
exame, você chega com um sintoma, vai fazer um exame e só vai ter os
resultados daqueles exames, e que o Brasil já tem uma limitação no
laboratórios para diagnosticar, você só vai ter os resultados desses
exames propriamente dito para você confirmar depois de uma semana
e depois de uma semana já transmitiu para boa parte da população.
Então a medida do governador é uma medida correta, suspensão das
aulas. Não tem como você controlar uma criança dentro de uma sala de
aula, um pega no outro, lava a mão, mas um pega no outro, um tem
contato com o outro e isso vai aumentar a transmissão. Por que a
transmissão de doenças virais é maior no inverno? Porque as pessoas
se aglomeram, isso é desde que a medicina existiu. Então virmos aqui a
Assembleia Legislativa ter contato um com outro, é impossível que a
gente não pegue em uma maçaneta, que não pegue aqui... eu estou

pegando bem aqui agora, se passa outra pessoa aqui agora que teve
contato com o vírus e pegou aqui agora e depois eu passo a mão,
transmite. Isso é natural. Eu acho que as medidas são prudentes, são
certas. Nós temos que aguardar sim, mas já aguardar com as medidas
que limitam a transmissão do vírus e não se conhece outra na
humanidade a não ser, até hoje, diminuir o contato entre as pessoas.
Por isso os isolamentos, por isso das quarentenas, por isso da precaução.
Então tenhamos precaução que até agora é o melhor remédio. E outra,
não existe ainda estudos que comprovem cientificamente que esse é
um vírus comum. Eu já li alguns estudos associados, ainda não
confirmados, que esse vírus, viu Dr. Yglésio, pode estar associado a
uma deficiência permanente do sistema imunológico. Então isso tudo é
muito novo. Pode ser que seja um vírus comum e passe? Se Deus
quiser, pode, mas a gente tem que tomar as medidas de precaução
efetivas. E quais são? A principal: diminuir o contato e a
transmissibilidade. E como é que se faz isso? Evitando aglomerações
de pessoas. Não existe outra forma no mundo. Isto aqui não é inventado
pelo médico Dr. Leonardo Sá, isso aqui é no mundo, quem está fazendo
isso é a Itália, é um país de primeiro mundo altamente desenvolvido na
área médica. Quem está fazendo isso são os Estados Unidos. Quem
fez isso foi a China, isolou uma cidade. E por que aqui a gente não vai
fazer? A gente vai ficar esperando o quê? Esperando que seja deflagrado
o número de casos no Maranhão? Quando for deflagrado o número de
casos no Maranhão. Quando for deflagrado o número de casos do
Maranhão, quando deflagra que tem 30, pode ter certeza que já tem
150, porque eles vão aumentando e vão sendo oficialmente
diagnosticados com o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor presidente, primeiramente quero parabeniza-lo pelas
medidas de prevenção que V.Exa. está tomando aqui nesta Casa, na
Assembleia Legislativa. Parabenizar o Governo do Estado do Maranhão
em nome de nosso governador. É muito salutar, mesmo antes de detectar
qualquer tipo de caso no estado do Maranhão, que as providências já
tenham sido tomadas. É importante levar em consideração as palavras
aqui do deputado Rafael Leitoa que, junto com o Bloco Parlamentar
Democrático, quatro deputados fazem parte e a gente também apoia a
sugestão do deputado Rafael Leitoa no sentido de que sejam suspensas
as sessões aqui na Assembleia Legislativa, mas, caso necessário, V.Exa.
convoque uma extraordinária. Então é um aviso prévio, vão estar aqui
todos os deputados presentes para a gente votar matérias de interesse
da população do estado do Maranhão. O que o deputado Leonardo Sá
falou também é de grande relevância. Nós sempre lutamos com
campanhas educativas, preventivas, até em outras ocasiões e outros
casos, e esse seria um momento oportuno de intensificação, haja vista
que hoje a gente não tem nenhum tipo de conhecimento de caso no
estado do Maranhão, mas nós temos vários aviões chegando de outros
estados que têm já incidência. Nós temos aviões com escalas em outros
estados que vieram de fora do país e com escalas em outros estados e
que trouxeram gente para cá, para o estado do Maranhão. E um exemplo:
Vossa Excelência, aqui dentro da Assembleia Legislativa, tem o controle
e já tem casos aqui de pessoas que vieram de outros estados, imagine a
pessoa que está vindo de ônibus, de carro, de avião. E aí como é que a
gente vai fazer essa prevenção? Evitando aglomerações, como foi
colocado. Então, eu apoio, a gente vê o governo do estado do Maranhão
suspendendo aulas, suspendendo todo tipo de aglomeração, eventos, a
gente já vê aí medidas de outros estados também sendo tomadas,
Assembleias Legislativas suspendendo as sessões. Então eu acho salutar
aqui, no Maranhão, também fazermos da mesma forma, porque, se nós
não temos, nós vamos blindar justamente a proliferação desse vírus
em nosso estado. Portanto, aqui a gente pede e apoia da mesma forma
a tese do deputado Rafael Leitoa da suspensão. Isso eu falo em bloco,
em nome dos quatro deputados, suspendendo as sessões. Em caso de
necessidade, que seja convocada uma extraordinária para a gente se
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fazer presente na Assembleia e votar as matérias em favor do estado. E
outra, senhor presidente, só para concluir. Nós sabemos também que
nós estamos no período eleitoral, então agora mesmo, junto com o PL,
com o deputado Josimar de Maranhãozinho, nós já estamos
suspendendo todas os pré-lançamentos de campanha nas cidades
porque vai ter aglomeração, foi uma questão do Josimar de
Maranhãozinho, do presidente do partido. Aqui na Assembleia também,
nós podemos confundir dentro dessa liberação parcial, vamos dizer
assim, que eu até defendi e mudei de opinião agora com as palavras do
Rafael, que eu defendi a questão da faculdade do Parlamento aqui ser
aberto parcialmente. Eu já volto atrás da minha palavra, haja vista que,
no momento também eleitoral, nós temos vários deputados pré-
candidatos a prefeitos. Então pode-se fazer uma faculdade, o deputado
vir usar a tribuna da Assembleia como palanque político e aí outros
deputados estarão viajando ou ausentes, porque é facultativo. Então
eu prefiro a suspensão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) - Eu concordo com as palavras que V. Exa. utilizou. Acho que
foram bem ponderadas, o Secretário Carlos Lula apresentou agora há
pouco uma série de medidas. A gente não pode trazer recortes de
bolhas para a situação nossa. Eu volto a falar: o exemplo italiano não
pode ser utilizado aqui dentro do Maranhão. Primeiro, porque a Itália
é o país que mais teve viagens no ano passado, maior roteiro turístico
no ano passado. Passou da França, recebeu mais turistas do que a
França. A Itália tem sessenta milhões de pessoas num território de
trezentos mil metros quadrados. Calcule a densidade demográfica. O
Maranhão tem sete milhões. É quase dez por cento da população. A
Itália tem nove milhões de idosos. O Maranhão tem trezentos e
cinquenta mil. O perfil do nosso idoso é diferente. O idoso que mora
aqui no Maranhão não é um idoso que está na Itália, que passeia, que
faz viagem, que já tem toda essa cultura, a maioria dos nossos idosos
ficam em casa. Então eles têm um padrão de disseminação que é inferior.
Os absurdos que têm que ser feitos é como aquilo ali que lhe mostrei na
tela, um ambulatório ali do Hospital Universitário Presidente Dutra de
oftalmologia com trinta idosos, numa contiguidade muito próximo. Eu
acho assim, não tem caso confirmado ainda, a transmissão desse vírus
é de 2,47. Isso quer dizer que uma pessoa em média transporta isso
para duas pessoas e meia. Outra: não é um absurdo. Tem doenças que
tiveram taxas de transmissão muito superiores. Nós temos que está
lembrando aqui: cento e cinquenta mil casos de dengue esse ano no
Brasil, cinco óbitos por HN-1, que estão aí sem serem tratados. As
pessoas elas estão com um olhar completamente focado nessa questão
coronavírus porque já transformou numa questão de âmbito emocional,
também, até uma histeria coletiva. E é função do parlamento, nesse
momento, ser altivo e trabalhar em cima das experiências que a ciência
tem, dos estudos que as pessoas estão demonstrando. O padrão do
coronavírus, na mortalidade global, é 3,2%, na faixa etária abaixo de 60
anos, 0,2%. A Assembleia tem compromisso cívico de orientar o cidadão
e cidadãs do Maranhão. Nós estamos equipados para trabalhar. O
ambiente de segurança foi criado, já reduziu e muito a possibilidade de
qualquer coisa aqui. Não tem motivo para pânico, eu sou favorável a
manutenção das sessões e aviso: virei trabalhar todos os dias como
tenho feito desde o primeiro dia aqui nesta Casa, porque acredito que
a gente tenha que todo o dia estar na TV Assembleia tranquilizando a
população. E mil vezes virei, enquanto tiver coronavírus aqui, nesta
Casa, para conscientizar a população para não se alarmar, para não
sair para a farmácia para acabar com estoque de álcool gel, para não ir
para o hospital, para não acabar com a comida como se só a sua casa
tivesse fome, para não aumentar o preço dos alimentos para as diaristas,
que estão dentro de casa que não vão ter trabalho, porque as donas de
casa não estão precisando das diaristas. E quem é pobre, quem é
trabalhador pobre precisa do trabalho e não vai ter dinheiro para comprar
comida. E a comida vai estar mais cara, porque todo mundo que tem

condições vai afazer estoque. Então o parlamento tem função de ficar
aqui realmente e representar a sociedade, de ser o último bastião,
realmente, de defesa da sociedade e de conscientização. E aqui ficarei.
Sou completamente contra o fechamento das sessões.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só para esclarecer, eu fiz essa fala porque
V. Ex.ª já havia dito que iria facultar as sessões. E eu discordo dessa
questão da faculdade. Ou se mantém, ou se suspende de vez. Tendo em
vista que, repito, a função essencial do parlamento é legislar o que está
contido na ordem do dia, a minha proposta inicial foi que mantivéssemos
o pequeno Expediente e a Ordem do Dia. Facultar, creio que os
deputados a maioria também concordam, ou se suspende de vez. Tendo
em vista que, repito, a função essencial do parlamento é legislar o que
está contido na ordem do dia, a minha proposta inicial foi que
mantivéssemos o pequeno Expediente e a Ordem do Dia. Facultar,
creio que os deputados, a maioria também concorda, ou se suspende
por tempo determinado e V. Ex.ª tem o poder de convocar uma
extraordinária, a qualquer tempo, ou vem todo mundo. Deixar facultado,
acho eu que aí a gente vai deixar facultado não vai ser necessário
obrigação da presença e consequentemente não vai pegar falta,
consequentemente, não vai ter Ordem do Dia, a função essencial do
Parlamento fica prejudicada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Na prática, nós já sabemos que o deputado, eventualmente,
por razão de alguma agenda que o impeça de vir à sessão, ele deixa de
vir, depois justifica a sua ausência em razão de um compromisso ou
outro assumido, geralmente, assumido esse compromisso relativo à
atividade parlamentar. Então, não vai mudar em nada, os que aqui
estão hoje, estão porque se dispuseram a vir; outros não estão porque
não puderam vir ou porque não se sentiram seguros. Então, não vai
mudar, então, vamos, como eu disse há pouco: nem o extremo e nem o
outro, isso para quase tudo na vida serve, os extremismos geralmente
têm consequências muito ruins para a sociedade. Então, cada dia com
sua agonia, nós fizemos a sessão hoje, faremos amanhã e vamos
avaliando, se em algum momento se fizer necessária a suspensão das
sessões, assim faremos, não precisa chamar Sessão Extraordinária,
porque qualquer sessão que seja convocada neste período agora é uma
Sessão Ordinária. Então, mantenhamos o combinado, nós temos uma
Resolução em vigor que pode e até deverá ser modificada de acordo
com a sucessão dos fatos e as novidades que forem surgindo. Deputada
Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor
Presidente, posso falar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode, claro.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, hoje eu recebi uma mensagem
de meu pai e eu concordo na suspensão e não que seja facultativo.
Achei linda a mensagem, eu na estrada li: “Minha filha, para esses dias
eu te peço, que fique em um local seguro, em casa, claro. E deixe de
ficar andando por estes lugares. Porque prevenir é melhor do que
remediar”. Eu, acho assim, que na minha opinião, se todos os meus
colegas concordarem comigo, a suspensão seria melhor do que
facultativo. Porque a gente sempre se desloca nos finais de semana
para as nossas cidades, aí tem um cansaço físico também em relação à
preocupação se, de tudo assim em relação ao que está acontecendo, em
relação que eu digo que é uma praga que está em nível do mundo. E
essas são as minhas palavras, meu Presidente. Eu penso que a
suspensão será melhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente. É só para concluir aqui as...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vamos seguir, deputado Vinícius. Eu concedo a palavra e
peço que nós sigamos, senão vamos ficar amanhã inteira discutindo o
mesmo assunto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, assim, já que nós temos aqui até para tirar
a responsabilidade de A, B ou C, nós temos aqui 28 deputados, em
plenário, né? A Casa é democrática, V.Exa. também defende essa
democracia e tudo. A gente poderia colocar aqui não em votação porque
nós sabemos que tem que ser por meio do Diário, mas, dentro dessa
maioria, já os deputados se manifestarem e aí nenhum toma essa
responsabilidade de ter ou não. E a maioria poderia aqui em votação
colocar qual é realmente e o que a Casa poderia tomar de prevenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius, não é caso de colocar em votação. É uma
prerrogativa da Mesa Diretora, nós vamos utilizar nossa prerrogativa,
claro, ouvindo as opiniões dos deputados. Eu estou vendo dois
microfones acesos: deputada Helena e deputada Daniella. Quem vai
falar primeiro?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Pela gentileza da deputada Daniella é a mais idosa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(Questão de Ordem) – Presidente, eu acho importante essa colocação.
Veja bem, nós temos que ser, neste momento, exemplo como
parlamentares, como representantes do povo. Porque aquilo, neste
momento, como coloquei na reunião da Comissão de Saúde, está todo
mundo muito tenso, então o parâmetro de equilíbrio tem que ser nós.
A gente tem que assumir essa responsabilidade, porque nós
representamos aqui nesta Casa todo o Estado do Maranhão. Então eu
acho que não tem sentido a gente ficar pensando pelos outros. Nós
temos que ver: cada dia é um dia. Então eu acho que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, a deputada Helena está se manifestando,
peço que prestemos atenção.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Eu
acho que foi tomado, ontem foram tomadas muitas medidas já
preventivas. Acho prudente o senhor aguardar pelo menos essas 24
horas. Agora tem um detalhe também, se nós suspendermos as sessões
nós temos que suspender também todas as nossas atividades. Porque
é como aquele exemplo que foi dado no Rio de Janeiro, não adiante
suspender, o governador dizer que não pode ir para a escola, que não
pode ir para os bares e a praia estar cheia! Então temos que saber,
como representantes do povo, que ao suspendermos as sessões também
vamos ter que ficar confinados em casa. Por quê? Nós aqui estamos
tomando medidas preventivas, a Assembleia deixa de ter sessão e aí
fico aparecendo em público, em reuniões, em outras situações... então
essa situação tem que ser muito bem avaliada. A minha colocação é
essa de prudência, já foi colocado aqui, já vai ser anunciado, já está
correndo a primeira morte no Brasil e realmente isso é assustador. O
que estamos ouvindo dos infectologistas é confinamento, acho que
vamos ter que realmente suspender. Podemos esperar em 24 horas
para tomar esta decisão. agora só que não adianta suspender a sessão
da Assembleia e a gente ficar nas comunidades postando, mostrando e
fazendo reunião, porque ou a gente vai para um confinamento e dá

exemplo ou então não suspende a sessão da Assembleia! Porque só
suspender a sessão da Assembleia, mas a gente ficar na nossa
comunidade também atendendo, aí não tem sentido. Nós somos
espelhos, nós somos exemplos. Então a gente tem que pensar muito
bem nisso.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos, só um instante. Com a palavra a deputada
Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu quero manifestar aqui que reitero as
palavras do colega deputado Rafael Leitoa, assim como do Dr. Leonardo,
Vinícius, deputada Mical, todas as pessoas que são a favor que as
sessões sejam suspensas. Eu como membro da Mesa, como assinei
Projeto de Resolução ontem para que tomemos algumas medidas, peço
que reconsidere realmente a decisão, porque eu acompanho a decisão
dos demais colegas. Quero dizer que a colocação da deputada Helena é
muito pertinente. Ao suspendermos as sessões temos que suspender
também as nossas atividades externas parlamentares. Eu já suspendi
toda minha agenda dos próximos finais semana, o meu esposo como
prefeito também já suspendeu. Quero aqui parabenizar também, na
oportunidade, a iniciativa do governador Flávio Dino. Como muito
bem colocou a deputada Mical, é sempre melhor prevenir do que
remediar e eu vejo a conduta de nosso governador exatamente assim. A
gente tem que trabalhar de fato a prevenção, até porque é muito difícil
nós estarmos preparados para passar por um surto desses. A gente vê
países de primeiro mundo e a dificuldade que estão tendo. Nós, aqui
no Brasil, no Maranhão, no Nordeste, estados pobres, regiões pobres
do Brasil, será mais difícil ainda. Então, eu sou plenamente de acordo
em suspender as sessões, assim também suspendermos as nossas
atividades externas aqui de todos os parlamentares. Como foi colocado
pelo deputado Yglésio, os nossos idosos não são idosos que estão por
aí viajando, mas nós podemos levar esse vírus para dentro de casa,
para nossos idosos, para nossos filhos, para nossas crianças. Então, é
melhor de fato nós evitarmos isso por medidas de segurança e prevenção.
Eram essas minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(Questão de Ordem) – Presidente, as palavras da deputada Helena
foram bastante interessantes, sempre com uma visão muito pertinente
com relação à saúde, mas a gente fica olhando, presidente, o D zero do
Brasil e o D zero da Itália e, se nós olharmos hoje, nós somos o D 20,
D 21. O número de contaminados da Itália e do Brasil são idênticos,
são muito próximos um do outro no D 20. Isso significa que o nosso
nível de contaminação está muito parecido com o que aconteceu na
Itália que, por falta de precaução, chegou no que está. A região da
Lombardia, senhor presidente, tem em torno de mil entubados. A gente
sabe o que é um paciente entubado, quem convive com médico e sabe
o que é um hospital, sabe o que é um paciente entubado, é um paciente
de alto risco. Então, a situação não é simplesmente suspender a sessão
da Assembleia, a questão não é só essa, mas principalmente
conscientizar a população de que qualquer ausência que seja, de escola
ou de sessão, é o autoconfinamento. Quanto mais as pessoas entenderem
que precisam diminuir as idas às ruas e aglomerar, é importante essa
situação. Então, assim, não tem muita diferença do D-zero do Brasil e
D20 do Brasil para o D20 da Itália, isso mostra mais uma vez que é
pertinente que essa preocupação seja o mais urgente possível. O
governador tomou medidas sábias, inteligentes, a Casa também tomou,
e a gente só precisa avançar nesse sentido. O ponto facultativo é
interessante, mas, ao mesmo tempo, vai continuar com que a Assembleia
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provavelmente fique sem deliberar as matérias de votação e pode ser,
no caso a sugestão, e principalmente, se necessário, seja feita uma
convocação para que faça a votação uma vez por semana. Eu não sei,
mas algo tem que ser pensado na Casa, principalmente, presidente, a
gente precisa utilizar um instrumento que a Assembleia tem, que é a
TV Assembleia, que é a divulgação da Rádio Assembleia, para que a
gente torne isso consciência na população que precisa entender o que
está acontecendo, que não é férias, mas fugir ao máximo das
aglomerações. Se isso acontecer, você pode ter certeza de que o índice
e a nossa preocupação serão diminuídos, assim como a transmissão.
Quando chegar a transmissão, que 5% vão se agravar e precisar de
UTI, certo disso, e esse volume de agravamento de contaminado leva
as pessoas a procurar, vão ter necessidade das UTIs e pode ter certeza
que nós não temos estrutura para entubar mil pacientes somente numa
região. É essa a nossa preocupação e eu sei que também é sua. Por isso
é importante ouvir cada um, mas tem que tomarem consciência. E a TV
Assembleia, que uma capilaridade em todo o nosso estado, é importante
que se faça um vídeo mostrando a importância que tem das pessoas se
recolherem ou irem o menos possível à rua.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Carlinhos, nós já estamos fazendo, via TV
Assembleia, campanhas educativas, vídeos. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, reforço aqui a fala dos demais
parlamentares no sentido de suspender as sessões, suspender os
trabalhos presenciais aqui na Assembleia. Em todo o país existe uma
metodologia, uma forma de trabalho conhecida como home office.
Suspender as sessões não significa dizer que os parlamentares e suas
equipes irão deixar de trabalhar. Quem pensa assim pensa errado. Eu
me preocupo não tão somente com a vida dos meus colegas
parlamentares, mas me preocupo também com a vida da minha equipe,
do meu time de trabalho. Minha equipe de trabalho quando eu venho a
essa sessão por mais que não esteja aqui dentro desse plenário está lá
no gabinete, está trabalhando, presencialmente, aqui na Assembleia. E
esses profissionais têm familiares que são pessoas idosas. E é com
essas pessoas que nós também temos que nos preocupar. Nós temos
na nossa equipe de trabalho pessoas que estão diariamente fazendo
reuniões nos bairros, dialogando, conversando, fazendo um trabalho
que é nosso, que nós fomos eleitos para isso. Então é importante que
haja, de fato, essa preocupação e que possamos agir de forma preventiva.
Acabamos de receber a notícia confirmada aqui no Estado de São Paulo
da primeira morte em razão do coronavírus, uma pessoa de sessenta e
dois anos. José Henrique faleceu e nas próximas horas, o secretário de
saúde vai falar sobre essa questão. Então não podemos pensar que é
algo que está acontecendo tão somente na Europa que é algo que está
distante de nós, hoje mesmo recebi uma pessoa que veio de São Paulo
para uma reunião, e ao cumprimentar essa pessoa eu acabo de entrar
aqui nessa sessão e eu posso está colocando em risco a vida, por
exemplo, de deputados que são as pessoas mais idosas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª recebeu está pessoa aqui na Assembleia?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Me reuni
com essa pessoa fora da Assembleia, mas, eu estou aqui fisicamente na
Assembleia. Então é importante que a gente tenha a sensatez até mesmo
nessas regras, porque não adianta nada a pessoa não entrar fisicamente,
se eu recebi e estou aqui para trabalhar. Então a gente precisa ser
sensato e pensar que há um direito fundamental previsto pela
Constituição Federal de 88, sem o qual, esse direito fundamental não
sendo garantido, nós não vamos poder exercer outros direitos também
fundamentais, que é o direito à vida, o direito à saúde e o direito à
segurança. Então, por essa razão, Senhor Presidente, eu parabenizo V.
Ex.ª pela portaria, pelas decisões que, até então, foram tomadas,
parabenizo o Governador Flávio Dino pelas decisões acertadas no

sentido de agir preventivamente, parabenizo o Secretário Carlos Lula,
que veio a esta Casa, hoje, para também esclarecer determinadas dúvidas,
parabenizo a todos os parlamentares que agiram no sentido de decidir
pela suspensão das sessões e parabenizo, principalmente, o Deputado
Leonardo Sá, que, como médico, trouxe aqui um esclarecimento para
que todos nós possamos decidir da forma mais acertada. Portanto eu
ratifico, aqui, meu pensamento de suspensão das sessões dos trabalhos
presenciais aqui nesta Casa. O que não impede que eu e minha equipe
continuemos a trabalhar de uma forma mais segura a garantir o direito
fundamental, que é o direito à vida previsto na Constituição e garantido
a todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, as opiniões todas, estou registrando todas,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente Othelino, demais pares. Presidente,
eu sei que já foi bastante debatido entre todos os deputados, na manhã
de hoje, mas eu quero fazer referência elogiosa aos nossos médicos
dessa Casa, principalmente a quem não está presente também, nossa
Dra. Cleide Coutinho, a preocupação do grupo dos deputados para
que nós tenhamos as informações e, em particular, na manhã de hoje,
aos deputados que falaram na ordem deputado Leonardo Sá, deputado
Dr. Yglésio e Deputada Helena Duailibe, e uma preocupação constante
no grupo dos deputados e às vezes até mal interpretados, alguns
deputados, nas falas e nos posicionamentos do Dr. Yglésio. Eu quero
parabenizar o Dr. Yglésio, a preocupação que ele tem constantemente,
eu faço algumas referências a essas preocupações: primeiro é o
conhecimento, que é de suma importância o conhecimento, e ao conhecer
fica bem mais fácil de lidar com as intempéries, os obstáculos com os
problemas e alguns momentos o Deputado Yglésio é mal interpretado
por ter o posicionamento muito forte com relação ao seu ponto de
vista e com números, com dados e com informações. Hoje, deputado
Dr. Leonardo Sá e deputada Helena Duailibe trouxeram informações
também, todas informações somam-se a decisão já tomada inicialmente
por V. Ex.ª, pela Mesa, por todos os deputados, de sessão hoje, sessão
amanhã a próxima quarta-feira, amanhã, e avaliação para a próxima
semana e a defesa que eu faço da fala, deputado Yglésio conversando
com o deputado Edivaldo Holanda, que a preocupação que nós temos
em difundir as informações para a sociedade. Somos representantes do
povo e as informações precisam partir de nós, legisladores, de nós,
parlamentares. E algo grave que acontece na sociedade é a falta de
informação ou os fake news. Nós estamos nesse exato momento aqui
na Assembleia Legislativa e os fake news de algo tão grave continua
acontecendo e algo precisa ser controlado. Até porque todos nós somos
envolvidos e somos prejudicados. Na semana passada, eu fiz uma
denúncia grave, com relação a fake news e na última semana na quarta,
quinta, sexta, no final de semana, continuei sendo atacado por fake
news. Continuei sendo prejudicado por fake news. Já estou tomando
as medidas cabíveis, levantamento de todos os números telefônicos,
de todas as ações que foram desenvolvidas. Isso precisa ser dado um
basta. Precisa frear. Então, algo importante que nós temos que nos
posicionar na Assembleia Legislativa é com relação aos fake news e
esse fake news também com relação ao Covid-19, ao coronavírus e a
responsabilidade que nós temos na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Parabenizar V. Ex.ª, que tomou à frente e editou uma
resolução já fazendo uma precaução com relação aos servidores desta
Casa, com os demais pares, mas precisamos estar atentos,
permanentemente e facultando a V. Ex.ª, à Mesa Diretora para que
possamos deliberar com relação às demais sessões. Eu sou a favor do
trabalho. Sou a favor da permanência das sessões, até porque, em
determinados momentos, você se isola, mas ainda tem o contato com
determinadas pessoas que seriam do grupo de risco. Então, sou a favor
da permanência, mas acato a decisão da maioria. Amanhã continuaremos
a sessão e avaliando para a próxima semana. Mais uma vez, muito
obrigado, Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, ouvi atentamente todas as ponderações. É claro
que esta Casa é uma Casa colegiada e as opiniões de V. Exas. são
fundamentais para que tomemos as devidas decisões. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão de quarta-feira: Projeto de Decreto Legislativo n.º
001/2020, de autoria da deputada Mical Damasceno; Requerimento n.º
108/2020, de autoria do deputado Felipe dos Pneus; Requerimento n.º
109/2020, de autoria do deputado Rigo Teles.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Deputada Mical, V. Ex.ª está inscrita no Grande Expediente? Então V.
Ex.ª tem 30 minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja a glória. Senhor Presidente, Mesa
Diretora, Deputados e Deputadas, em tempo como este de incertezas
e pavor coletivo onde ainda não há vacinas e medicamentos que sejam
comprovadamente eficazes, deputado Edivaldo, contra essa nova
ameaça biológica, essa praga, muitos têm buscado conforto e até mesmo
soluções através, deputado Vinícius, através da fé. E diante de tanta
notícia ruim e do desespero das pessoas, a pergunta que se faz é: como
fazer para ajudar a aliviar pelo menos um pouco o sofrimento das
pessoas por causa do coronavírus. E ao ler a Bíblia entendi que a
melhor coisa que podemos fazer é repetir a oração do Rei Jeosafá que
nos diz: “Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se
voltam para ti”. Ele disse também: “Ah! Senhor Deus de nossos pais,
porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre
todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há
quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os
moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para
sempre à descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e
edificaram-te um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal
sobrevier, espada, juízo, peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante
desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos
a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás”. Eu quero me
dirigir aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo, aos nossos amigos
católicos maranhense para dizer que é tempo de orar, orar sem cessar
pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, especialmente pelo Maranhão,
que é o estado da Federação cujo povo representamos. O coronavírus
deixou, deputado Arnaldo Melo, de ser uma ameaça muito distante, a
gente só ouvia falar, hoje é uma realidade para todos nós. Eu faço aqui
uma convocação aos nossos irmãos e amigos que orem por nossa
Nação, que jejuem pelo Brasil. Levantamos juntos um verdadeiro clamor
ao Senhor pela saúde de todos nós. Não há peste que seja superior à
grandiosidade do nosso Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno,
mas não cai sequer uma folha de uma árvore que o Senhor não permita.
Em razão disso, eu peço e vou parar aqui, deputada Helena Duailibe,
as minhas atividades. Não vou mais participar de nenhuma reunião.
No final de semana, participei de vários eventos, mas estou aqui parando
minhas atividades. Vamos mesmo ficar em casa, até mesmo por conselho
de meu pai, para que a gente, falo aos meus amigos, para que a gente
evite sair de casa de forma desnecessária e tome as devidas precauções.
Repito: orem incessantemente pelo nosso Brasil, pelo nosso estado
por esta causa. O Senhor nos dará vitória, eu creio isso. Essas são as
minhas palavras. Eu agradeço, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) - Senhor presidente, caros colegas, diante da manifestação de
todos os colegas presentes, eu gostaria de fazer alguns comentários
sobre esse momento em que a Nação brasileira começa a sofrer baixas
entre os seus quanto à infecção desse vírus que assola todos os
continentes. Senhor presidente, a natureza desse vírus tem sido
estudada, inclusive disse, agora há pouco, com muita sabedoria, nosso
colega Leonardo, que é um estudioso do assunto, ainda é uma natureza
relativamente desconhecida, mas nós sabemos que os vírus,
principalmente com essa semelhança de outros, como o H1N1, não
sobrevivem muito se se não estiverem envolvidos numa célula, é questão
de minutos, mas nós, brasileiros, não temos como segregar,
individualizar nenhuma das nossas unidades da Federação. Existe um
intercâmbio permanente até porque o Brasil, o nosso sistema político
administrativo sempre tem o intercâmbio político também social muito
grande em todas as suas unidades, nas unidades federadas lá do Norte,
Acre, Rondônia, como também lá do Sul do país. E são várias janelas
abertas para que a gente possa sofrer essa contaminação entre os estados
limítrofes com o coração populacional do país, que é São Paulo e Rio
de Janeiro e, agora, já é o Distrito Federal, com tantos casos de
notificação. De modo que nós estamos padecendo aqui, nessa manhã,
da preocupação de todos os colegas, que eu tenho certeza que é a
preocupação do povo brasileiro. E imagino a sensação de
responsabilidade que V. Exa. tem, nessa hora, de presidir a Casa
Legislativa do Maranhão diante das opiniões de vários colegas que
todos, tenho certeza, têm a preocupação do bem estar do nosso povo.
É uma responsabilidade que cai sobre todos nós representantes do
povo do Maranhão, mas V. Exa., que preside a Casa e preside a Mesa
Diretora, que tem essa responsabilidade de tomar as decisões das
resoluções, dos decretos, principalmente, os emergenciais. É muito
difícil para todos nós tomarmos essas decisões enquanto representantes
do povo, porque se, por um lado, nós suspendemos as atividades, nós
deixamos de estar sendo veículo de comunicação e de defesa do povo
para o qual nós fomos eleitos e se nós aqui ficamos e nos colocando à
disposição daquele cidadão, daquela cidadã que procura a interface do
dia a dia com seus representantes. De forma que, sabendo da
complexidade desse enfrentamento e conhecendo um pouco da natureza
desse vírus que ora nós enfrentamos no mundo inteiro, acho que,
através dos nossos espaços físicos - ainda há pouco conversei com V.
Ex.ª - as nossas fronteiras rodoviárias, as nossas fronteiras aéreas, as
nossas fronteiras marítimas, nós com certeza estamos com vários
flancos abertos, portanto, sujeitos a isto. Cumprimento V. Ex.ª pelas
medidas já tomadas acertadamente, acredito eu. Mas quero apenas
deixar uma sugestão. Se for decisão da maioria da Casa, compreendendo
a sua responsabilidade de representar, de defender todos nós, que se
constitua uma comissão de recesso emergencial de deputados, em razão
de se haver preocupado tanto até agora com isso e trazido até a Casa
estudiosos, infectologistas representantes da nossa saúde estadual,
como o Secretário de Estado. Mas acho que nem tanto nem tão pouco.
Ouvi os colegas aqui, como sempre ouço atentamente os colegas. E
acho que todos têm razão, a preocupação é pertinente. E imagino,
volto a insistir, a preocupação de V. Ex.ª como o nosso Presidente.
Então deixo essa sugestão de que, se tivermos que suspender as
atividades, não seja suspensa totalmente, fechando, desativando
inteiramente o Parlamento maranhense e que se constitua, como disse
antes, baseado inclusive nas informações imunológicas que se tem, de
que, a partir dos 30 anos de idade, todos nós começamos a ter uma
queda da barreira imunológica, é uma média, senhor presidente, caros
colegas, de 1% que se perde a cada ano, às vezes, se fala só nos
sexagenários, faixa feliz em que eu me encontro, só se fala que é muito
grave, a partir dos 60 anos, mas quero comunicar que cada cidadão, a
partir de 30 anos de idade, começa perder a sua barreira imunológica
uma média de 1%, a cada ano, exemplificando, se você, a partir dos 30
anos, começa a perder 1% quando chegar aos 60 você só já tem 70% ou
menos da sua estrutura imunológica, de forma que isso nos leva a
responsabilidade de não deixar o Parlamento, que é a Casa que leva,
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como se diz popularmente, é Casa da ressonância do anseio do povo,
portanto nós temos essa obrigação que eu vi alguns colegas aqui
referenciando, nós temos que dar essa ressonância, dar esse respaldo
para o povo, mas nós também não podemos nos submeter, enquanto
jovens deputados, enquanto deputados sexagenários, nesse imbróglio
do que é certo, do que é errado. Eu acho que nesse momento todos
estamos certos, todos estamos errados porque todos estamos voltados
para a mesma preocupação, que é dar mais segurança, evitar a
contaminação, contagiar os nossos cidadãos brasileiros e nisso aí foi
muito sábio o dizer do nosso colega Leonardo e tantos outros, não se
conhece até agora, outra forma mais segura do que o isolamento das
pessoas, o afastamento, evitar o contato, contágio pela gotícula da
saliva, pelo contato das mãos, por meio das mucosas, dos olhos, do
nariz ou da própria boca e não tem outra forma. Não se tem vacina.
Não se tem remédio, nem específico uma vez avançada e o que mais
nos preocupa, como foi dito aqui, é que nós não temos uma estrutura
hospitalar para um caso de uma emergência profunda e ampla. O
Maranhão como, eu até digo que a maioria dos estados brasileiros,
senhor presidente, caros colegas deputados, não tem uma estrutura
hospitalar com respiradores e monitores suficientes para uma verdadeira
epidemia. Nós temos que ter essa consciência. Então, me coloco
inteiramente à sua disposição para o que se fizer necessário. Mas eu
opto para que se faça a sessão de amanhã, conforme resolução já
tomada, decisão já tomada e se faça avaliação se nos deixaria uma
Comissão de Recesso pequena de deputados que pudesse representar
o Poder, em qualquer circunstância e como foi sugerido em qualquer
situação se convoque imediatamente os deputados na sua maioria para
qualquer votação emergencial. É apenas uma sugestão. Uma pequena
colaboração que eu deixo para os colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Grato pela sua colaboração, Deputado Arnaldo. Sempre muito
oportuna. Bom, prossigamos. Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, por oito minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Eu queria, Presidente, aproveitar
os dados epistemológicos que eu não encontrei, que pudesse me dar
cientificidade de valores, de escalas, de números, eu não encontrei. E
eu procurei, já vasculhei, entrei em contato com alguns colegas meus,
inclusive um que é professor da USP, que saiu daqui da UEMA, também
não encontrou. algum dado que me desse mais consistência. Sabe, a
epistemologia ainda está muito frágil, não há cientificidade apresentada,
deputado Arnaldo, assim no elenco, deputado Leonardo, que possa
permitir graus, zero, dois, um, três... a epistemologia está fraca ainda.
A cientificidade em torno desses dados, pelo menos é o que ouvi aqui
e escutei outro dia, o David Uip dizer isso. Então enquanto nada, eu
concordo com os colegas, enquanto nada houver de novo na terra que
permita a única coisa que é viável, que é o isolamento. Eu não vejo
outra. Se alguém me apresentar e subir à tribuna ou usar agora o
microfone, o dado epistemológico é esse. A epistemologia está frágil.
Segundo eles, infectologistas, estou longe de ser um deles, sou apenas
um leitor profundo disso e não via a epistemologia traduzir, deputado,
a não ser que o senhor tenha que ter... portanto eu só venho esse o
caminho, por enquanto. Exagero, não exagero, pequeno, grande, mas
esse é o caminho. Mas, Presidente, de qualquer ordem também quero
voltar a dizer uma coisa, há pouco recebi uma orientação de uma colega,
de um colega, de um deputado aqui da Casa, que enquanto o governo
Bolsonaro está fazendo um dado interessante, que é de antecipar o
pagamento do INSS, eu pediria ao governador que não colocasse na
folha de pagamento agora deste mês o aumento das alíquotas, para que
o povo pudesse ter 2% ou 3% a mais. Se o gesto do governo federal,
que as pessoas, dos governantes daqui as vezes odeiam tanto o
Bolsonaro, mas pelo menos fez um gesto de dar ao povo o direito da
antecipação. E ontem a inocência de uma senhora dizia assim: “mas

isso vai chegar no Maranhão? O INSS chega ao Maranhão também. O
governador não é brigado com Bolsonaro”? Não tem nada a ver, vai
atingir todos. Então eu pediria também que não fossem colocados na
folha de pagamento agora os aumentos das alíquotas da nossa
aposentadoria agora aqui, para o próximo mês. Eu creio que aumentaria
um delta, já que foi significativo. Porque o aumento de professores tão
propalado, tão badalado, eu queria que alguém me trouxesse, e fica
fácil ver, entrar no Portal da Transparência e olhar o valor que seu
fulano de tal, o Carlinhos Florêncio, ganhava mês passado e o que
Carlinhos Florêncio ganha este mês, a variação é de 100... toda aquela
discussão do melhor salário do mundo está resumido a pouco dinheiro
em relação a isso. Eu queria, então, que não fosse colocado, que o
governo deixasse para botar só quando passasse essa onda desse pico
da questão do coronavírus. Então que não colocasse, deixasse, porque
o governo federal fez um gesto na antecipação do INSS, do 13º, que o
governo também faça isso, de não colocação desse aumento das alíquotas
da nossa aposentadoria também para este mês, que vai prevalecer
agora e que deixasse para quando terminasse toda essa onda que estamos
vivenciando agora. Seria esse o meu registro e não deixa de ser, eu diria,
um apelo, mas um pedido que fazemos aqui nesta Casa para o Governo
do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Bloco Parlamentar Democrático. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade. Com a palavra o deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, colegas deputados, senhor presidente, colegas
internautas que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje gostaria de
relatar a nossa reunião da Comissão de Saúde, uma reunião
extraordinária que nós tivemos com a presença da colega Helena
Duailibe, deputado Carlinhos Florêncio, deputado Rafael Leitoa,
deputado Wellington do Curso, deputado Yglésio, deputado Ariston,
deputado Zito, deputado Adelmo. Também tivemos, a convite da
Comissão de Saúde, a presença do representante da EMAP, senhor
Marcelo Coelho; representante da Infraero, senhor Hidelbrando
Coelho; representante do COSEMS, senhora Ila; e representante do
Conselho Municipal de Saúde de São Luís, senhora Luiza da Cruz;
além também da presença do nosso secretário de Estado, Carlos Lula,
que explanou durante toda a reunião e elucidou também algumas dúvidas
em relação às atitudes e ao Plano Emergencial e Estado que será adotado
nas unidades de saúde. Ele nos mostrou os leitos que estão sendo
disponibilizados aqui na capital, São Luís. Também há ações feitas no
município de Timon. Nos próximos dois dias, deverão ser inaugurados
mais 20 leitos de UTI naquela cidade, além de 10 leitos de UTI
disponibilizados na cidade de Imperatriz. Hoje estaria em reunião com
todos os diretores de unidades regionais para que programem como
procederá ao encaminhamento de material para diagnóstico e possível
identificação ou exclusão dessas pessoas que possam ser acometidas
com o coronavírus. Dentre as várias pautas que tivemos na reunião de
hoje, foi colocada principalmente a nossa preocupação com os
profissionais da área de saúde, porque não se trata apenas da
disponibilização de materiais de proteção individual a esses
profissionais, mas sim tratamos de como será esse procedimento da
operacionalização padrão dos procedimentos adotados, se haverá
treinamento desses profissionais da rede estadual, como serão formadas
as parcerias com os municípios do Maranhão, com os secretários
municipais, com os municípios, se será ofertado algum curso para
melhor atendimento, como será feita essa coleta de material para
possíveis diagnósticos. Então, com tudo isso nós nos preocupamos,
não só com a população, mas também com os profissionais da área de
saúde, tendo em vista que, na Europa, já são mais de 1.500 profissionais
da área de saúde acabaram sendo contaminados com o coronavírus,
com o Covid-19, durante o procedimento de tratamento dessas pessoas.
Também questionamos o secretário Lula sobre as barreiras territoriais,
principalmente no caso de Timon, no caso de Imperatriz da nossa
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fronteira com a região Tocantina, Piauí e Bahia. No primeiro momento,
o que nos foi passado é que não está sendo cogitado o fechamento das
nossas barreiras terrestres, mas se estuda uma maneira de ter um controle
melhor desse trânsito para que se evite a proliferação do vírus. Também
o Secretário Lula nos comunicou, de antemão, que está emitindo, hoje,
uma nota onde ele estabelece que todos os profissionais do Estado do
Maranhão que apresentarem qualquer sintoma de doenças respiratórias
deverão ficar em confinamento nas suas residências pelo período de
catorze dias. E, para prevenir uma proliferação, se algum desses
funcionários, durante esse período, desenvolver sintomas mais graves,
ou, após o décimo quarto dia, persistir, irá passar pelo processo de
triagem que está acontecendo na policlínica do PAN. Também nos foi
passado que será emitido uma nota onde terá um posto de triagem no
aeroporto daqui de São Luís e no aeroporto, posteriormente, de
Imperatriz mas, principalmente, no aeroporto de São Luís, tendo em
vista os voos que nós temos vindo de Fortaleza, que é uma capital
onde também tem voos internacionais, de Brasília, São Paulo e de
outras regiões, para que seja feita a triagem de todos esses passageiros
que cheguem no nosso estado através do aeroporto, numa maneira
ainda de continuar fazendo essa triagem. Também nós demonstramos
a nossa preocupação, porque agora próximo dia 23 se dará início a
campanha de vacinação do H1N1, outra virose que vem assolando o
nosso país, em especial, o nosso estado, porque nós já temos cinco
mortes confirmadas no Maranhão com H1N1, na nossa preocupação,
por quê? Por si só a busca pela vacina irá gerar aglomerações que
podem possibilitar a disseminação do vírus, tanto H1N1 como do
corona. E nós demonstramos e pedimos que fossem disponibilizados
mais pontos de vacinação, locais de vacinação para que diminua a
possibilidade dessas aglomerações de pessoas. E, diante disso, nós
também tomamos a iniciativa de que seja o boletim, a Secretaria de
Saúde a todo final de tarde está emitindo um boletim sobre a real
situação do coronavírus no nosso estado. E nós fizemos essa solicitação
que fosse encaminhada uma cópia à Comissão de Saúde, para que
possa ser enviada a todos os colegas deputados, que seja difundido
entre os prefeitos, por meio da FAMEM, dos grupos de WhatsApp
dos secretários municipais, vereadores, para que nós possamos montar
uma rede de informação. E essa rede de informação de dados concretos,
de informações corretas, tentando minimizar o efeito que as fake news
tem provocado no nosso estado, diminuindo, assim, o pânico,
diminuindo, assim, esse alarde, a histeria. E também solicitamos que o
Estado, junto com a Secretaria de Saúde e PROCON, fiscalize os
comércios e as farmácias, os distribuidores que possam estar praticando
preços abusivos, se aproveitando desse momento de crise e aumentando
seus presos, dificultando, assim, o acesso das pessoas a itens básicos
como o álcool gel, a máscara N95, o sabão, e lembrando às pessoas que
o isolamento hoje é a medida mais eficaz no caso do corona e que
também não criamos pânico em relação à procura do álcool gel em
farmácias, em distribuidores, supermercados, porque atos simples como
o ato de lavar as mãos da forma correta com água e sabão é uma das
maneiras mais eficazes que temos de ajudar a diminuir a possibilidade
dessa proliferação. É o que tínhamos para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Com a palavra, o deputado Duarte Júnior, por dez minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e senhores deputados,
deputadas, venho à tribuna no sentido a complementar alguns avisos
aqui que já foram trazidos por outros colegas parlamentares, parabenizo
o deputado Ciro Neto, pelos alertas, pelas ponderações, inclusive
trazendo aqui as recomendações da nossa Secretaria de Saúde do Estado
que tem feito um excelente trabalho, liderado pelo governador Flávio
Dino, liderado pelo secretário Carlos Lula, no sentido de prevenir e
evitar que problemas maiores atinjam a nossa saúde. Mas, como disse,

no sentido de complementar é importante destacar que nesse momento
os nossos direitos, enquanto cidadãos, os nossos direitos enquanto
consumidores estão sendo violados, infelizmente, muitos com interesse
exclusivamente econômico de maximizar o seu lucro, de maximizar as
suas riquezas, às custas do sofrimento daqueles que mais precisam
têm nesse período de pandemia, têm aumentado valores de produtos e
serviços essenciais como, por exemplo, o álcool gel, a máscara de
proteção. Eu trago aqui recomendações do próprio Ministério Público
Federal no sentido de garantir que esses produtos não tenham seu
valor exacerbado, aumentado em razão da oferta, em razão da procura,
não se aplica, Deputada Helena, nesse momento, esta teoria, da lei da
oferta ou procura, porque, de um lado, está o direito patrimonial, o
direito do credor de receber por aquele produto, e nesse caso alguns
tentam receber mais, às vezes, duas, três vezes mais pelo valor cobrado
no álcool em gel, na máscara, e até mesmo vacinas e do outro lado está
o direito fundamental, garantido pelo Constituição Federal de 88, que
é o direito à vida. Nós não podemos permitir e isso já está resguardado
não só na Constituição como também na Lei nº 8.078 de 11 de setembro
de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mais precisamente
no artigo 39, inciso V e inciso X, que considera prática comercial
abusiva elevar, sem justa causa, preços de produtos e serviços.
Caracteriza vantagem e manifestamente excessivo. Por essa razão,
oficiamos todos os órgãos de defesa do consumidor e alertamos os
consumidores, por meio das redes sociais, para que denuncie esses
estabelecimentos que se aproveitam do sofrimento das pessoas para
aumentar as suas riquezas. Não é correto, está errado, é ilegal, aumentar
o preço desses produtos, aumentar o preço cobrado pela vacina, chega
a ser desumano de tão absurdo que é essa prática que me força a ter que
vir aqui a esta tribuna alertar tanto os consumidores como cobrar dos
órgãos de defesa do consumidor que ajam de forma firme para impedir
esses aumentos. Já tive informações que o Procon iniciou uma série de
fiscalizações no dia de ontem, na segunda-feira, nas farmácias da nossa
cidade. E trago também aqui outras informações que diz respeito a
possibilidade, de acordo com recomendação do Ministério Público
Federal, de que os consumidores que compraram passagens aéreas
para qualquer destino, no âmbito nacional ou internacional, há
possibilidade desses consumidores cancelarem esses voos e receberem
o valor pago, sem a cobrança de nenhuma taxa adicional ou remarcarem
para data posterior, também sem a cobrança de nenhuma taxa adicional.
Isso se dá em razão da recomendação feita pelo Ministério Público
Federal, Agência Nacional de Aviação Civil. É bom destacar que a
Organização Mundial de Saúde, no último dia 30 de janeiro, decretou
estado de emergência em saúde pública de importância internacional. E
o nosso Ministério da Saúde, por meio da Portaria 188, entendeu no
mesmo sentido. Por essa razão estamos vivendo um momento de
eventualidade, cabendo esse consumidor, a esses consumidores esses
direitos, como também a possibilidade dos consumidores suspenderem
os contratos com academias, em razão de grandes aglomerações de
pessoas. Como a deputada Helena aqui bem destacou, não adianta
nada suspender atividades acadêmicas, suspender atividades
profissionais e esses cidadãos se direcionarem para atividades de lazer,
como cinema, prática esportiva dentro de academias fechadas e é por
razão que surge ao consumidor, que paga por esse serviço, a
possibilidade de suspender sem nenhum tipo de taxa adicional, sem
nenhum tipo de multa. Infelizmente são situações que forçam que o
mercado se comporte dessa forma. Ademais, destaco também que de
acordo com o novo posicionamento da ANS, Agência de Saúde
Suplementar, a possibilidade de que os consumidores que têm um
plano de saúde suplementar, a possibilidade desses consumidores terem
acesso a esses exames sem nenhum custo adicional. Ou seja, é direito
seu enquanto consumidor ter acesso a esses exames preventivos para
descoberta desse problema de saúde, sem nenhum pagamento adicional.
Senhor Presidente, são esses os registros que aqui eu faço e, por fim,
destaco que como autoridade, como deputado estadual eleito
legitimamente pelo povo do nosso Estado, estou suspendendo todas
as minhas atividades de pré-campanha para Prefeitura de São Luís,
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reuniões nos bairros, reuniões com pequenas ou grandes aglomerações,
porque neste momento é um momento de respeitar o nosso maior
direito, o direito fundamental à vida, Além disso, toda nossa equipe,
todo nosso time de gabinete a partir de hoje irá trabalhar em suas casas,
em home-office, para impedir qualquer tipo de contribuição
irresponsável que venha comprometer o nosso bem-estar, que venha
comprometer a vida, saúde e segurança de todos nós enquanto cidadãos.
Mais do que discursos, mais do que retóricas nós devemos aqui garantir
ações concretas e devemos aqui também sermos exemplos para a
sociedade a qual nós estamos inseridos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Com a palavra, o deputado Paulo Neto,
por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhores deputados. Venho a essa tribuna,
senhor presidente, para informar que estive, semana passada, na região
do Baixo Parnaíba, em diversas cidades da região, e participamos do
aniversário de Mata Roma, onde o prefeito inaugurou várias obras,
centro de abastecimento de água, parceria com o Sebrae, montou o
escritório do Sebrae em Mata Roma e agora o microempresário hoje
tem como tirar suas dúvidas, fazer acompanhamento, fazer sua parceria
para o mercado público, além de ambulância nova para o município de
Mata Roma. Hoje a população está contando com seis ambulâncias no
município de 17 mil habitantes. O prefeito dizia, deputada Helena,
que Mata Roma tem 21 clínicas de saúde nos povoados, e eu fiquei
impressionado. O município pequeno, mas com 21 clínicas de saúde,
com unidade básica de saúde atendendo o povo, o médico indo a todas
as 21 clínicas. O município não é grande, é um município pequeno, a
gente vê e fica alegre porque eu que defendo o município de Mata
Roma, onde boto emenda, vou atrás de melhorias para o município,
fiquei muito contente em ver aquela multidão de gente parabenizando,
participando do aniversário dos 58 anos de Mata Roma. Eu queria
parabenizar o prefeito que dizia também que na área de educação Mata
Roma hoje tem 80% das escolas, deputado Zito, é polo educacional,
com oito salas de aula. Então, a gente fica feliz, eu que fui secretário de
Educação daquele município onde comecei, quando saí deixei o primeiro
polo, hoje o município tem 80%, é polo de educação, acabou aquele
tempo, deputado Zito, V.Exa. que já foi prefeito sabe, aquelas escolas
de uma sala onde a professora adoecia e passava 15 dias a um mês
doente, em tratamento de saúde, a escola fechava, as escolas fechavam
e os alunos ficavam sem aula durante o tratamento da professora.
Hoje, não, a gente vê ali, naquele município, se uma professora tirar
licença, na mesma hora o polo tem outra para substituir. É um município
com 17 mil habitantes tem 25 ônibus escolares para atender a todo o
município. Então, a gente fica ali alegre porque, Deputado Vinícius,
nós temos um município ao lado, um município polo, um município
que diz que é o maior da região, que é Chapadinha, que tem cinco
ônibus escolares; Mata Roma tem vinte e cinco ônibus escolares.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado,
quando possível, eu queria aparteá-lo.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Com a palavra, o
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Deputado Paulo Neto, primeiramente, eu quero parabenizar V. Exa.
pelas suas palavras e quero dar meu testemunho. Eu, que já estou aqui
no segundo mandato junto com V. Exa., onde eu tenho aprendido bastante
com o trabalho que V. Exa. vem fazendo nas cidades onde V. Exa. atua,
sou testemunha do seu empenho, do seu trabalho, da sua perseverança,
até mesmo lá atrás quando V. Exa. teve sérias dificuldades na sua
saúde. Mas V. Exa. sempre preocupado com Mata Roma, colocando
recursos, lutando aqui para o Governo do Estado do Maranhão

conseguir benfeitorias para aquela cidade. Então eu entendo que V.
Exa. é um homem que disponibilizou sua vida política a fazer o bem
dessas pessoas daquele município, trabalhando bastante com vigor e,
principalmente, com uma determinação, como V. Exa. tem, de conseguir
melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Como o senhor colocou
aí na tribuna, são ônibus escolares, ambulância, o hospital atendendo a
população. E é isso que o povo espera dos nossos representantes, é
esse trabalho, essas parcerias em que V. Exa. é o intermediário entre o
governo municipal e o governo estadual e federal também, onde nós
temos deputados federais que têm atenção. E eu sei que V. Exa. também
tem um deputado federal. E eu fico muito feliz porque realmente foi
isso que o povo escolheu, foi isso que o povo quis na escolha desses
representantes de realmente fazerem o papel dele, que é isso que V.
Exa. tem desempenhado aqui na Assembleia Legislativa. Então
parabéns, Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Muito obrigado,
Deputado Vinicius.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Pois não,
Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Eu queria dizer para o Deputado Vinicius que eu já conheço
essa trajetória há mais tempo, desde 2004, quando eu era Secretaria de
Estado da Saúde. Já tive a oportunidade de lhe ver, Deputado Paulo
Neto, preocupado com aquele município, realmente com a sua
população, de dar condições de trabalho, de garantias. E por isso é que
hoje V. Exa. sobe a essa tribuna prestando contas de cara limpa e
mostrando realmente compromisso com aqueles que lhe colocaram
aqui. Então é bonito ver um deputado estadual assim, comprometido
com a sua população e trazendo cada vez mais benefícios para melhorar
a qualidade de vida da nossa população. O seu gesto realmente tem que
ser exemplo para todos nós.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Muito obrigado,
Deputada Helena. Deputado Zito.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Deputado
Paulo Neto, eu quero também lhe parabenizar. Eu sei dos seus esforços
para a melhoria da qualidade de vida daquele município que V. Exa.
tanto ama. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque, em
todas as nossas conversas, e eu tenho o prazer de sentar ali próximo a
V. Exa., o que eu observo é V. Exa. falar de Mata Roma como uma das
coisas que V. Exa. mais ama na sua vida. Isso é importante para um
político. O político não pode só usufruir da credibilidade que tem do
eleitor e, após eleito, esquecer que aquelas pessoas acreditaram e
esperam a melhoria para cada uma delas que moram naquele município.
E V. Exa. falou da ação mais importante que o gestor público pode
fazer, que é a educação. E quando V.Exa. fala que no município com 17
mil habitantes, eu não sei o número de alunos, mas pelo que você falou
da forma como está conduzindo a educação onde nesse município tem
25 ônibus para prestar atendimento no translado desses alunos, significa
dizer a sua responsabilidade, o seu compromisso que, apesar de não
ser o gestor hoje, mas tem dado todo suporte para que a melhoria
chegue mais rapidamente ao município de Mata Roma. Você é uma
liderança na região não só em Mata Roma, todos que o conhecem
sabem que você procura cumprir com o seu dever de um grande político,
de um grande gestor, de um amante do povo daquela região. Parabéns,
Paulo Neto.
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O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Muito obrigado,

deputado Zito, obrigado pela sua participação. Pois, Senhor Presidente,
quero encerrar minhas palavras, parabenizar o prefeito, parabenizar
os secretários, parabenizar os vereadores que dão suporte, como nós
aqui damos suporte ao Governo do Estado para ele melhorar a qualidade
de vida, trabalhar para o povo do Maranhão, lá os vereadores também
dão suporte para o prefeito. Quero parabenizar a população, dizer que
Deus nos ilumine para a gente trabalhar mais pela Mata Roma, pelo
Baixo Parnaíba e pelo Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Por falta de quórum mínimo, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

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

Soares.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio, Doutora
Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Ariston, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 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 (as): Adelmo Soares, Doutora Cleide Coutinho
e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que não havia quórum
regimental para apreciação da matéria, que foi transferida para próxima
Sessão Ordinária. Submetido à deliberação a Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 102/2020, de autoria do Deputado Ariston, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões plenárias realizadas no
período de 11 a 15 de março de 2020, quando esteve cumprindo agenda
em Brasília. Na forma regimental, foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária, os Projetos de Lei nºs 319, 320, 338 e 390/
2019, de autoria do Deputado Adriano e os Requerimento nºs:  104/
2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus; 105/2020, de autoria
do Deputado César Pires e 106/2020, de autoria do Deputado Wendell
Lages. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, se pronunciaram os
Deputados Hélio Soares pelo Bloco Parlamentar Democrático e Doutor
Yglésio, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 17 de março de 2020.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, REALIZADA AOS 11 DIAS, DO MÊS DE
MARÇO DO ANO DE 2020, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO ADELMO SOARES   - PRESIDENTE
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
DEPUTADO ZÉ GENTIL
DEPUTADO ARNALDO MELO (Suplente)
DEPUTADO HÉLIO SOARES (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2020 –Emitido AO PROJETO DE LEI Nº

003/2019 - QUE Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Bioma Amazônico do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Poder Executivo
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”,

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIUVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 17 de março de 2020.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

EMENDA MODIFICATIVA N° 001
AO PROJETO DE LEI N° 69/2020

ALTERA DISPOSITIVO AO ART. 3º. DO
PROJETO DE LEI N° 69/2020.

Art. 1° - Altera-se a redação do Art. 3º. do Projeto de Lei n° 69/
2020, disposição sobre a regulamentação e auxílio do poder público a
hospitais da rede privada, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 3º. Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto
nesta lei, comprometendo-se a fornecer ao estabelecimento
privado a assistência para a habilitação dessa despesa a ser
custeada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Plenário
Deputado “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís,
17 de março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

JUSTIFICATIVA

A necessidade da presente emenda apresenta-se como medida
de segurança para o Estado e para os particulares diante da pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde do Coronavírus, COVID-
19, que demanda pronta ação integrada dos sistemas de saúde pública
nos três níveis e rede particular para garantir o adequado enfrentamento
e superação desta crise de saúde pública.

Ante o exposto, cristalizo a relevância da presente emenda e
peço a aprovação dos Nobres Pares que compõem esta Casa Legislativa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, São Luís, 17
de março de 2020.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 302 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
LEI Nº 11.223 DE 17 DE MARÇO DE 2020

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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 302, de 11 de dezembro de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O § 4º do art. 120 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120. (...)
(...)
§ 4º A transferência ex-offício de que trata o inciso II deste
artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo
o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, de
Subcomandante da Polícia Militar e de Chefe do Gabinete
Militar do Governador do Estado.” (NR).

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 304 DE 12 DE DEZEMBRO DE
2019

LEI Nº 11.224 DE 17 DE MARÇO DE 2020

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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 304, de 12 de dezembro de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia  Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso III do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro
de 2002, passa a vigorar acrescido da alínea “g”, a qual terá a seguinte
redação:

“Art. 23.  (...)
(...)
III - (...)
(...)

g) nas operações internas com refrigerantes.”

Art. 2º O caput do art. 22 da Lei nº 11.184, de 10 de dezembro
de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22. O inciso I do § 5º do art. 12, o caput do art. 19, o
inciso I e o § 1º do art. 26, os incisos I, II e III do art. 48 e os
incisos I a IV do art. 49 da Lei nº 7.765, de 23 de julho de
2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
 (...)”

Art. 3º Fica revogado o item 5 da alínea “a” do inciso IV do art.
23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
devendo produzir efeitos, em relação ao disposto no art. 1º e no art. 3º,
a partir de 1º de janeiro de 2020.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305, DE 20 DE JANEIRO DE 2020
LEI Nº 11.225 DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre o parcelamento, com anistia de multa
e juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 305, de 20 de janeiro de
2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o parcelamento, com anistia de multa e juros, de
débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, para pagamento à vista ou parcelado, observadas
as condições e limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos
geradores ocorreram até 1º de janeiro de 2019, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos
da seguinte forma:

I – com 100% (cem por cento) de redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, para pagamento à vista;

 II – com 50% (cinquenta por cento) de redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, para pagamento em até 12 (doze)
parcelas mensais e sucessivas, observado:

a) para motocicletas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00
(trinta reais) por parcela;

b) para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$
100,00 (cem reais) por parcela.

Art. 3º A adesão ao parcelamento com anistia de multa e juros
de que trata o art. 1º ocorrerá mediante a emissão do Documento de
Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE via internet, no portal da
SEFAZ, ou nas suas Unidades de Atendimento, a partir da produção
dos efeitos desta Lei, até o dia 28 de fevereiro de 2020.

§ 1º A adesão implica o reconhecimento do débito tributário e
na desistência de embargos à execução e demais ações, com renúncia ao
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direito sobre o qual se fundamente, e de eventuais impugnações, defesas
e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 2º A homologação do benefício está condicionada ao pagamento
do débito à vista ou da primeira parcela, em até cinco dias da data da
adesão.

Art. 4º É causa de cancelamento do parcelamento de que trata
o art. 1º, independentemente de notificação do interessado:

I - a falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II - o não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento
da última parcela.

Art. 5º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei implica perda de todos os benefícios do previstos.

§ 1º O cancelamento do parcelamento gera a recomposição do
débito fiscal e incidência integral das multas e juros dispensados, além
da imediata exigibilidade do crédito tributário não pago.

§ 2º A recomposição de que trata o § 1º levará em consideração
os valores pagos pelo contribuinte.

Art. 6º O disposto nesta Lei não implica restituição ou
compensação de valores já recolhidos.

Art. 7º Para a operacionalização do benefício previsto nesta
Lei aplicam-se, no que couberem, as demais disposições previstas na
legislação tributária deste Estado.

Art. 8º O Secretário de Estado da Fazenda poderá dispor sobre
normas complementares necessárias à implementação das disposições
contidas nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2020.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 126/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 019/2020, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que Institui no Calendário de Eventos do
Estado do Maranhão a Campanha “Janeiro Branco”, dedicada à
promoção as saúde mental.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no
Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, a Campanha “Janeiro
Branco”, a ser realizada, anualmente, no mês de janeiro, serão realizadas
campanhas estaduais de conscientização da população sobre a saúde
mental, que abordarão a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e
a prevenção de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à prevenção
da dependência química e do suicídio.

Consta na justificativa que a Campanha de que trata o presente
Projeto de Lei, que a saúde mental é uma das principais preocupações
atuais. Os estudiosos têm encontrado alta prevalência de transtornos
mentais na população brasileira. Em 2014, estudo multicêntrico
promovido pela Fiocruz detectou que mais da metade da população
atendida em unidades de saúde da família em grandes cidades brasileiras
apresentavam algum transtorno mental, geralmente associado à
ansiedade e à depressão. A Associação Brasileira de Psiquiatria, por
sua vez, afirma que mais de 12% dos brasileiros entre seis e dezessete
anos manifestam sintomas de transtornos mentais importantes. São
apenas alguns dados que demonstram a relevância do assunto. Eis a
razão pela qual apresentamos este projeto de lei: a saúde mental necessita
ser considerada prioridade em nosso meio. Segundo a Organização

Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o
indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do
estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade.
Nesse contexto, a abordagem do tema deve ser sempre no sentido de
promover hábitos e ambientes saudáveis, favorecendo a qualidade de
vida de nossa população. No entanto, não pode ser negligenciado o
enfrentamento das doenças psiquiátricas, que acometem tantos
brasileiros. É necessário desenvolver estruturas de atenção à saúde
mental e informar nossa população sobre tais estruturas e como acessá-
las. Mas também é fundamental esclarecer os benefícios da manutenção
do paciente em seu meio, reservando eventuais internações apenas
para situações específicas, em que realmente sejam imprescindíveis.
Além disso, questões nevrálgicas devem ser apontadas de forma
objetiva, fornecendo dados para que as famílias possam detectar
precocemente possíveis indícios de alterações de maior gravidade. A
dependência química e o suicídio são exemplos claros de situações
críticas que podem, em muitos casos, com uma abordagem correta, ser
evitados.

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 019/2020 , 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 019/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          __________________
Deputado Zé Inácio                                           ___________________



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020 23
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 161 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Empresário Yury Bruno Alencar
Araújo, natural da Cidade do Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado o Senhor Yury Bruno Alencar Araújo, É um dos filhos
do casal Ebert Giuliani Augusto de Araújo e Marcia Maria Alencar
Araújo, o empresário Yury Bruno Alencar Araújo, mais conhecido por
‘Yury do Paredão’, tem 31 anos, nasceu em Juazeiro do Norte, no
Ceará e é noivo da acadêmica em Direito, Jennifer Rebonatto Ribeiro,
com quem tem um filho, o João Lucca Rebonatto Araújo. O filho
caçula é maranhense. Além de João Lucca, também é pai de Nicolly
Duarte Soares Araújo. No ano de 2008, Yury inicia sua trajetória como
empresário musical com grandes parcerias em casas de shows no
município cearense, estendendo seu empreendimento para locação de
geradores e a fundação da primeira casa de shows “Texas”. Nesse
período, o empresário cearense fundou a Yury Paredão Entretenimento
e passou a gerenciar três cantores com grandes influências no mercado
musical: Jonas Esticado, Giullian Monte e Thales Lessa. Considerado
como o maior empreendedor da região do Cariri no setor do
entretenimento, fundou a casa Villa Mix, única no Norte e Nordeste. O
empresário também produz shows naquela região, como os de Wesley
Safadão, Jorge e Matheus; Henrique e Juliano; Marilia Mendonça,
Xand Aviões, entre outros. Em 2015, Yury expandiu os negócios e
resolve apostar no mercado do entretenimento no Maranhão. Desde
então, coloca o estado natal de sua noiva e do seu filho, na rota dos
grandes shows, gerando com isso, emprego e renda para muitos país e
mães de família. Um dos maiores nomes da nova geração da música,
Jonas Esticado, um dos integrantes da empresa comandada pelo
empresário Yury Bruno, coleciona números gigantescos: são mais de
197 milhões de visualizações e 818.000 inscritos no YouTube; 2,1
milhões de seguidores no Instagram; e mais de 1 milhão de ouvintes
mensais no Spotify. O cantor também é destaque pelas parcerias
musicais com grandes nomes da música como Jorge Barcellos, Dorgival
Dantas e Felipe Araújo. Ele também assina a label “Jonas Intense”,
festa que passeia pelas principais cidades do Nordeste levando um
show exclusivo dele e reunindo um line up recheado de grandes atrações
nacionais. Além de Jonas Esticado, Yury também está à frente da
carreira do cantor Thales Lessa.

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 008/2020, 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 008/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    ___________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 162 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 007/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Lages Barbosa.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado o Senhor Antônio Lages Barbosa nasceu na cidade de
Matias Olímpio (PI) em 24 de dezembro de 1959. É filho de Francisco
de Assis Barbosa e Maria José Lages Barbosa. Ainda na infância a
família mudou-se para a cidade de Bacabal (MA), onde fez seus estudos,
tendo concluído o ensino médio no Colégio Governador Sarney em
1978. Antônio Lages, mais conhecido como Lages, iniciou sua trajetória
profissional aos 16 anos como vendedor do Armazém Paraíba, em
Bacabal. Nos dois anos e meio em que trabalhou como vendedor
adquiriu uma larga experiência em vendas. De 1981 a 1986 trabalhou
no Banco Brasileiro de Descontos – BRADESCO em São Luís (MA).
Mudou-se para a cidade de Itapecuru-Mirim em 1986. De espírito
empreendedor e dinâmico, casou-se com uma itapecuruense e se tornou
um dos maiores empresários da região, contribuindo de maneira
concreta e eficaz para o desenvolvimento do município. Em Itapecuru-
Mirim fundou um pequeno comércio de calçados com o nome de Loja
Nordestina. Com o crescimento do negócio, mudou de ramo para
móveis e eletrodomésticos fundando então os Armazéns Nordestinos
que chegou a ter oitro lojas em diversas cidades circunvizinhas.
Encerrou os negócios de eletrodomésticos em 2006. Em 25 de Junho
de 1991 ousou abraçar o ramo de distribuição de bebidas criando a
Itapecuru Distribuidora de Bebidas Ltda. – DIMAB. Iniciou
comercializando apenas uma marca com exclusividade. Enfrentou
dificuldades para se impor no mercado, com produtos de pouca
aceitação, e acesso difícil aos pontos de entrega, falta de estradas e de
mão de obra qualificada. Lages estabeleceu uma meta de expansão
dos negócios, adotando métodos e estratégias arrojadas na conquista
do mercado consumidor da região. Investiu em capacitação de mão-
de-obra dos seus auxiliares, com treinamentos de alto nível para o
competitivo mercado do segmento de bebidas. Em 2007, com o negócio
em plena expansão, implantou novos produtos se tornando um
referencial na região em multimarcas no segmento de bebidas,
angariando respeito e credibilidade em toda a região. Em 2014, com
o crescimento da revenda, tornou-se necessário a mudança para o
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novo estabelecimento que atendesse as necessidades reais da empresa,
que atualmente se encontra no bairro Alto Bebedouro com uma área
de mais de dezesseis mil metros quadrados. Além da empresa de
distribuição de bebidas que atua em 22 municípios maranhenses, em
23 de dezembro de 2002, Lages conseguiu a aprovação pelo Congresso
Nacional a concessão de um veículo midiático comercial, a ‘’Rádio
FM 90" para Itapecuru-Mirim. Também é de sua propriedade o Hotel
Brasil, Hotel Green Villages,Sócio da Integramax, Transrafa, Posto
Brasil, Pousada Voy Itapecuru, Pousada Voy São Mateus, Jardim
Europa e a Clínica Odontológica Odontocenter. Construiu e doou
para a população a capela de Santo Expedito, no bairro Alto Bebedouro,
inaugurada em 19 de abril de 2015 e criou os bairros Parque da
Juçara e Campo Verde. Antônio Lages é um homem simples, dedicado
à familia e aos negócios. Ajuda no crescimento e desenvolvimento da
cidade que escolheu como sua. Com os seus empreedimentos beneficia
mais de duzentos trabalhadores no seus negócios, em empregos diretos
e indiretos, contribuindo para a melhoria da economia local. E também
é membro da Associação Comercial da cidade de Itapecuru- Mirim. É
casado com Alessandra Lauande Fonseca Barbosa (filha do ex
vereador, ex prefeito e ex deputado estadual José Ribamar Lauande
Fonseca) e tem os seguintes filhos: Wendell, Nathalia, Ricardo e Rafael.
Os seus filhos são os maiores colaboradores nos negócios. E em 2017
ganhou seu primeiro neto Antônio Lucas e no ano de 2019 ganhou seu
segundo neto Ricardo Filho. O empresário apoia inúmeros projetos
culturais, sociais, esportivos e educacionais, tais como: Meu tesourinho
(beneficiar crianças carentes); grupos culturais da região, associações
comunitárias, gincanas escolares, campeonatos de futebol amador,
publicações literárias, eventos sazonais como: Festa Literária, Festejo
do Santo Expedito, Festejo de São Raimundo dos Mulundus, Carnaval,
festas juninas, festejos da igreja católica e igrejas evangélicas de
ItapecuruMirim e municípios vizinhos. Além do grande apoio as
comunidades rurais, desenvolnvendo uma melhoria nas estradas
vicinais da região. Em 2002 recebeu da Câmara Municipal de
Itapecuru-mirim o título de cidadania itapecuruense e já recebeu
inúmeras homenages e distinções na áreas empresarial como
reconhecimento da sua atuação no mercado.

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 007/2020, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages.

 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 007/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 164 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Pedro
de Jesus Ribeiro dos Reis Cel.PM.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado o Senhor
Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis, é  Filho de João Rocha e Albaniza
Ribeiro dos Reis, Pedro De Jesus Ribeiro dos Reis, nasceu em 27 de
junho de 1966 em São Luís - Maranhão. Bacharel em Segurança
Pública pela Academia de Polícia Militar General Edgard Facó do
Estado do Ceará e especialista em Gestão de Segurança Pública pela
Universidade Federal do Maranhão, e em Estratégia em Defesa Social
pela Universidade Estadual do Pará, o Cel. Pedro De Jesus Ribeiro
dos Reis é atualmente o Subcomandante Geral da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. A carreira promissora do Cel. Pedro De Jesus
Ribeiro dos Reis, nas fileiras da Polícia Militar do Maranhão, teve
início ainda na década de 80. Em dezembro de 1989 foi promovido de
Aspirante a Oficial PM, em junho de 1990, 2º Tenente PM; em agosto
de 1992, 1° Tenente PM; no ano de 1995 promovido Capitão PM,
Major PM em abril de 2000; em dezembro de 2003 Ten Cel PM;e
promovido Coronel em dezembro de 2014. Ao longo destes anos,
exerceu atividades em vários municípios maranhenses, sempre
colaborando com o Estado, promovendo segurança e servindo a
corporação com notória competência. Serviu no 1º Batalhão de Polícia
Militar, na 1ª Companhia Independente de Pindaré Mirim, foi quatro
vezes comandante do Batalhão de Polícia Ambiental ; chefe da 1ª
Seção do Estado Maior Geral; Comandante da 1ª Companhia
Independente de Pinheiro; Comandante do 3º Batalhão de Polícia
Militar de Imperatriz; Chefe do Gabinete Militar do Tribunal de Justiça
do Maranhão; duas vezes comandante do 8º Batalhão de Polícia
Militar, Comandante do Comando de Policiamento Militar da Área
Metropolitana.

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.
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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 009/2020, 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 009/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº168 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 046/2020, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que Considera de Utilidade Pública a “União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – Seccional
Maranhão, com sede e foro no Município de Tuntum, 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:
promover a união e estimular a cooperação entre os Conselhos
Municipais de Educação do Maranhão; incentivar a formação continuada
dos conselheiros municipais de educação para que, no desempenho de
suas funções, contribua decisivamente para a melhoria da educação.

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 046/2020, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    ___________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           ____________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 170/ 2020

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 524/2019, de autoria da Senhora
Deputada Thaíza Hortegal, que Institui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o “Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e
Combate à Dependência Tecnológica”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica”, a ser comemorado,
anualmente.

Convém relatar, que dentro do prazo regimental, a autora da
propositura de Lei, apresentou 01 Emenda Substitutiva aprimorando
o texto do projeto original, inclusive fixando a data a ser comemorada
no dia 22 (vinte e dois) de outubro.

 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

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
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porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

524/2019, com o acolhimento da Emenda Substitutiva, apresentada
pela Senhora Deputada Thaiza Hortegal, com nova redação proposta
ao art. 1º, da seguinte forma:

“Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, a ser
comemorado, anualmente, no dia 22 de outubro”.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 524/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________
Deputado Rafael Leitoa                                         _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 173 / 2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 252/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular, que
atuam no Estado do Maranhão, a cancelarem a multa da fidelidade na
forma que especifica.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi anexado o
Projeto de Lei nº 331/2019, de autoria do Senhor Deputado Pará
Figueiredo, por trata-se de matéria análoga ou conexa a esta propositura
de Lei, conforme dispõe o art. 141, do Regimento Interno (Resolução
Legislativa nº 450/2004).

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa das presentes proposições, 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.

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”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada
para a matéria. No caso em tela, os projetos que se apresentam são de
Leis Ordinárias, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes
federados não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do
poder de suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar
questionamentos quanto à legitimidade de construção legislativa local
quando já existe norma federal a tratar do tema, no presente caso, as
dúvidas quanto a essas limitações são totalmente defenestradas pela
própria Lei Federal aplicada ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
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 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Noutra quadra, no que toca ao arbitramento de multas e
punições, estas decorrem naturalmente do poder de polícia estatal,
estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade haja vista que
devem possuir conteúdo didático para coibir a reincidência do
comportamento reprovável, bem como possibilitar a prevenção de
novas práticas consumeristas lesivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de: [...] 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria
prática da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas
postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal
que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de Lei, verifica-se que
esse coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
da República, bem como com o Sistema de Proteção ao
Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 252/2019, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               ________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 174 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 333/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Estabelece prazos
para que as Instituições de Ensino deem respostas às solicitações de
Diplomas, Certificados e Requerimentos de seus alunos.

Registra a justificativa do autor, que a propositura de Lei sob
exame, visa estabelecer regras para um segmento social que vem
enfrentando graves problemas na obtenção de documentos que lhes
são devidos. Acreditamos que a delimitação de prazos a serem
observados contribuirá muito para o fim de problemas que, sequer,
deveriam existir, mas que, lamentavelmente, vem causando sérios
problemas a muitos estudantes.

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

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

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização
do direito privado tem consequências importantes na proteção do
consumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e
proibição do retrocesso) e o limite de um direito privado construído
sob seu sistema de valores e incluindo a defesa do consumidor como
princípio geral.

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados.
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor
que animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

Isto posto, a proposição de Lei não afronta o regramento
constitucional nem mesmo o art. 4º da proposição em análise,
visto que o projeto de iniciativa parlamentar não está criando
órgão ou dando nova atribuição a órgão do Poder Executivo (que
é proibido pelo art. 43 da Constituição Estadual), mas sim está
apenas deixando claro que o órgão estadual de proteção e defesa
do consumidor, competente pela fiscalização dos direitos dos
consumidores, terá de observar mais os direitos do presente projeto
de lei.



QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28
VOTO DO RELATOR:

Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
333/2019, por encontrar-se conforme 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 333/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               ____________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 175 / 2020

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 381/2019, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Cria no Estado do Maranhão o
Programa Pró-Idade.”

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do poder constituinte originário. Além, das
funções típicas de cada Poder, existem também as funções atípicas,
necessárias para que ocorra um regular desempenho das referidas
funções.

A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

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”

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

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 diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação do programa, que
ficará a critério do Poder Executivo.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de

servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em
tela.

Sucede que o Projeto necessita de modificações para se adequar
a técnica legislativa e deixar claro que se trata de diretrizes e não a
instituição da política pública, por isso a necessidade de um
Substitutivo como mudanças na redação de alguns artigos e exclusão
de outros

No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto 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. No tocante a análise
da constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 381/2019, nos termos do substitutivo em anexo a este parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 381/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           ____________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 381/ 2019

Estabelece as Diretrizes e objetivos para a Política
Pública de Reinserção da pessoa Idosa no mercado
de trabalho.

Cria, no Estado do Maranhão, o Programa Pró-
Idade.

Art. 1º. Esta Lei estabelece as diretrizes e objetivos para a
Política Pública de reinserção da pessoa idosa no mercado de trabalho
no Estado do Maranhão.

Parágrafo único.  São considerados idosos os indivíduos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme previsto pela
Lei Federal nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).

Art. 1º Fica criado no âmbito Estadual o Programa Pró-Idade,
vinculado ao Poder Público, destinado a estimular a reinserção dos
idosos no mercado de trabalho.

§ 1º São considerados idosos os indivíduos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme previsto pela Lei 8.842/1994
(Política Nacional do Idoso).

§ 2º As ações relacionadas ao Programa Pró-Idade deverão
ocorrer com a participação do Governo do Estado do Maranhão.

Art. 2º. A Política Pública de reinserção do idoso no mercado
de trabalho terá as seguintes Diretrizes:

Art. 2º O Programa Pró-Idade constitui-se de um conjunto de
políticas públicas dirigidas à:
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I - Reinserção de idosos no mercado de trabalho para exercer

atividade remunerada ou não remunerada;
II - Intermediação, entre idosos cadastrados, empresas,

organizações do terceiro setor interessados e poder público, para as
vagas disponíveis no mercado;

III - Capacitação, reciclagem e requalificação profissional;
IV – Desenvolvimento de alternativas que permitam ao idoso

continuar sendo parte da estrutura social e participando efetivamente dela;
§ 1º Nenhum idoso, no âmbito do Programa Pró-Idade será

objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou
omissão, será punido na forma da lei.

§ 2º Para fins desta lei é considerada atividade não remunerada,
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou
a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social,
inclusive mutualidade.

Art. 3º - São objetivos do Programa Pró-Idade:
I - Disponibilizar à população idosa um sistema de informações

sobre o mercado de trabalho, remunerado ou não remunerada, capaz de
subsidiar a operacionalização reinserção dessa população à atividade
laboral em nível local;

II - Reduzir o preconceito de idade tanto no ambiente de trabalho
quanto no ato de contratação do trabalhador;

III - Promover redes de contatos para as pessoas idosas, no
propósito de minimizar eventual isolamento social;

IV - Promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade
de vida dos idosos por meio do trabalho, remunerado ou não remunerado;

V - Ampliar a taxa de participação dos idosos no mercado de
trabalho, com foco na reinserção em vagas de trabalho disponibilizadas
na rede de organizações sem fins lucrativos conveniadas à alguma
Secretaria Estadual;

VI - Reduzir o impacto econômico do envelhecimento
populacional;

VII - Reduzir as taxas de dependência econômica, bem como
os desequilíbrios orçamentários decorrentes do envelhecimento
populacional;

VIII - Promover a intermediação entre trabalhadores idosos e a
oferta de vagas no mercado de trabalho;

IX - Proporcionar mecanismos de formação, qualificação e
reciclagem profissional, como formas de promover a reinserção dos
idosos no mercado de trabalho;

X - Incentivar a promoção de vagas para atividades não
remuneradas destinadas aos idosos cadastrados em Programas do
Estado;

Art. 4º Fica instituído o Banco de Oportunidades para Idosos
cujo objetivo é servir como base de dados única, com as seguintes
finalidades específicas:

I - Cadastrar órgãos e empresas, públicos e privados, bem
como organizações do terceiro setor que desejam participar o Programa;

II - Divulgar, nas unidades administrativas do Governo do
Estado e em plataforma digital, em formato simples e acessível, um
banco de vagas para exercer atividades remuneradas e não remuneradas,
disponíveis no mercado de trabalho para pessoas idosas;

III - Receber, da iniciativa privada e do próprio Poder Público,
as vagas que disponíveis para idosos, inclusive com a descrição das
especificações, tais como, requisitos, ocupação, remuneração (se
houver), tempo e período de trabalho;

IV - Cadastrar pessoas idosas, ativos ou inativos, interessadas
em se recolocar no mercado de trabalho;

V - Promover a intermediação entre vagas disponíveis e idosos
cadastrados;

VI - Divulgar os cursos de formação, capacitação ou reciclagem
profissional oferecidos no âmbito do Programa;

VII - Disponibilizar plataforma para inscrição nos cursos
formação, capacitação ou reciclagem profissional disponíveis no âmbito
do Programa Pró-Idade;

§ 1º As vagas não remuneradas cadastradas no Banco de
Oportunidades deverão ser previamente avaliadas segundo critérios
Pré-estabelecidos, antes de disponibilizadas ao público.

§ 2º Todas as oportunidades e trabalho, remunerada ou não
remunerada, cadastradas no Banco de Oportunidade deverão levar em
consideração as condições físicas, intelectuais e psíquicas do idoso,
respeitando sua condição de idade.

Art. 4º O Poder Público poderá celebrar convênios, acordos de
cooperação e protocolos de intenções com organizações da sociedade
civil, instituições de ensino nacionais e internacionais, públicas ou
privadas, empresas e entidades do serviço social autônomo visando à
formação, capacitação e reciclagem profissional, além do oferecimento
de atividades de extensão, estágios e cooperação técnica para a
persecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a conceder
incentivos fiscais para empresas e trabalhadores que aderirem ao
Programa Pró-Idade, bem como isenção de tributos para idosos que
trabalharem por conta própria (autônomos).

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 176 /2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 160/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Estabelece regras para a ausência de troco em
estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

Em suma a propositura de Lei, sob exame, veda
estabelecimentos comerciais a fornecer troco de outra forma que não
seja em dinheiro, sem o consentimento do consumidor.

Na sua falta ou insuficiência, o fornecedor deve arredondar o
preço do produto ou serviço para baixo, não podendo o consumidor
ficar sem troco ou ser obrigado a receber outro produto como diferença,
sob pena de configuração de venda casada.

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.

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”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou Comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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
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disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada
para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de Lei
Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que a
vedação de pagamento de troco em modalidade que não seja dinheiro
atende à arquitrave da proteção do cidadão hipossuficiente,
contribuindo, sobremaneira, para o empoderamento do consumidor,
uma das diretrizes basilares da Constituição da República (art. 5º,
XXXII).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes
federados não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do
poder de suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar
questionamentos quanto à legitimidade de construção legislativa local
quando já existe norma federal a tratar do tema, no presente caso, as
dúvidas quanto a essas limitações são totalmente defenestradas pela
própria Lei Federal aplicada ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de Lei
Estadual Regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

 Com efeito, observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da
Legislação Federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que
esse coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
da República, bem como com o Sistema de Proteção ao
Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 160/2019, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 160/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 178 /2020

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 275/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que “Dispõe sobre a utilização de papel
reciclado e de lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficácia
energética e luminosa nos projetos de obras e nos serviços de
engenharia executados por órgãos ou entidades da administração
pública direta e indireta nos Poderes do Estado do Maranhão.”

No art. 1º, do Projeto de Lei, em análise, prevê que nas obras e
nos serviços de engenharia se contemplem sistemas de iluminação nas
licitações dos órgãos da Administração Pública, direta ou indireta dos
Poderes do Estado, deverão preferencialmente utilizar lâmpadas que
adotem maior eficácia energética e luminosa.

Já no art. 3º, estabelece que nos órgãos da Administração Pública
direta e indireta dos Poderes será utilizado papel reciclado em quantidade
equivalente a 50% do total de papel dos impressos. Envelopes,
publicações, embalagens e similares.
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Consoante estabelece a Constituição Federal em seu art. 22,

XXVII, compete a União, privativamente, a edição de normas gerais
de licitação devendo ser obedecidas por todos os entes da Federação,
vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente a União legislar sobre:
.......................................................................................................
“XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
(Redação da EC nº 19/98).”

No mesmo sentido o art. 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, in verbis:

“Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.”

Os Estados, conforme preceitua o art. 24, da CF/88, possuem
a competência suplementar, ou seja, poderá suprir as lacunas da norma
geral editada pela União, porém, não poderá ultrapassar o limite desta
apenas com objetivo de adequar as peculiaridades locais. Neste diapasão
destaca-se o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal no
julgamento ADI 3.098 - SP onde funcionou como Relator o Ministro
Carlos Velloso, in verbis:

“O art. 24 da CF compreende competência estadual
concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e
competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º).
Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais
(art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso da
competência suplementar, preencher os vazios da lei federal
de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades
locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados
e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a
competência legislativa plena ‘para atender a suas
peculiaridades’ (art. 24, § 3º).  Sobrevindo a lei federal de
normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31/8/
2001, do Estado de São Paulo foi além da competência
estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo
que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art.
24, IX, § 2º e § 3º.” (ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 10/03/06)” O grifo é nosso.

No mesmo sentido a ADI 3735 que figurou como relatora
Ministra Carmem Lucia, vejamos:

A igualdade de condições dos concorrentes em licitações,
embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode
ser relativizada por duas vias: (a) pela lei, mediante o
estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em
abstrato; e (b) pela autoridade responsável pela condução
do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de
distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica,

sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações
específicas. Somente a lei federal poderá, em âmbito geral,
estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim
restringir o direito de participar de licitações em condições
de igualdade. Ao direito estadual (ou municipal) somente
será legítimo inovar nesse particular se tiver como objetivo
estabelecer condições específicas, nomeadamente quando
relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou
a peculiares circunstâncias de interesse local. Ao inserir a
Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de
documentos exigidos para a habilitação, o legislador estadual
se arvorou na condição de intérprete primeiro do direito
constitucional de acesso a licitações e criou uma presunção
legal, de sentido e alcance amplíssimos, segundo a qual a
existência de registros desabonadores nos cadastros públicos
de proteção do consumidor é motivo suficiente para justificar
o impedimento de contratar com a administração local. Ao
dispor nesse sentido, a Lei estadual 3.041/2005 se
dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional
de licitações e contratos e, com isso, usurpou a
competência privativa da União de dispor sobre normas
gerais na matéria (art. 22, XXVII CF/88, [ADI 3.735, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 8-9-2016, P, DJE de 1º-8-2017.]

Sendo assim, o art. 1º e 2º, da presente proposição de Lei, está
tratando de norma geral e não apenas suplementando a legislação para
adequá-la a peculiaridades do Estado do Maranhão, padecendo assim
de inconstitucionalidade formal por violar competência da União.

Já em relação a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da
Administração direta e indireta dos Poderes do Estado utilizarem papel
reciclado (art.3º), neste caso trata-se de norma de proteção do meio
ambiente (art. 24, VI, da CF/88) e não está criando atribuições e muito
menos interferindo em assuntos administrativos dos Poderes.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em
tela.

Desta feita, o art. 3º, do Projeto de Lei, afigura-se constitucional
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.

Então, para adequar o Projeto de Lei, as modificações acima
propostas, são de necessidade de alteração na Ementa, bem como
exclusão do art. 1º e 2º.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 275/2019, nos termos do substitutivo em anexo a este Parecer.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 275/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               ________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 275/2019

Dispõe sobre a utilização de papel reciclado nos
órgãos ou entidades da administração pública
direta e indireta nos Poderes do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Nos órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta dos Poderes do Estado deverá ser utilizado papel reciclado
em quantidade equivalente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
do total do papel usado em impressos, envelopes, publicações,
embalagens e similares.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, considera-se reciclado
o papel reprocessado a partir de papel descartado ou usado, ou de
aparas pré-consumo e pós-consumo.

§ 2º No caso de o fornecedor não dispor de papel reciclado na
quantidade necessária, poderá ser adquirido papel de composição
diferente da estabelecida neste artigo.

Art. 2º O Poder Executivo, em querendo, regulamentará esta
Lei.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 180 / 2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 573/2019, de autoria do Senhor Deputado Rildo
Amaral, que Denomina como veteranos, os integrantes da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, quando da
passagem à inatividade.

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 arts. 43 e 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre: (...) III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (...)
Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...) V – dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração do Estado na forma da lei (...).”

No caso concreto, o presente projeto pretende mudar
denominação do militar estadual, portanto, servidor do Poder Executivo,
quando de sua passagem para a inatividade, ferindo, assim, a arquitrave
constitucional da separação dos poderes.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 573/2019, por possuir
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 573/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                       Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 182 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se na análise de legalidade, juridicidade e legalidade o

Projeto de Lei nº 517/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor
Yglésio, que Reafirma o direito à saúde mental dos Agentes de Atividades
Penitenciárias do Sistema Prisional do Maranhão, e dá outras
providências.

O direito a que se refere a proposição abrange o planejamento,
execução, controle, fiscalização e avaliação de todas as atividades
relacionadas à saúde mental dos agentes de atividades penitenciárias,
de modo a possibilitar o pleno uso e gozo de seu potencial físico e
mental.

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e
recuperação”1.

Como qualquer direito social (art. 6º, CF/88), o direito à saúde
apresenta-se como prestação positiva a ser implementada pelo Estado
(Social de Direito).

Os direitos a serem implementados pelo Estado aos seus
servidores têm a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, na
forma do art. 43, IV, da Constituição Maranhense:

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

Neste contexto, compete privativamente ao Governador do
Estado dispor sobre servidor público do Estado.

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.

Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 517/
2019, em análise, por padecer de inconstitucionalidade formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

517/2019, 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 517/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               ________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 184/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 041/2020, de
autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Institui a Semana Estadual
de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura no Maranhão, e dá
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Semana
Estadual de Incentivo e Orientação ao Estudo nas Escolas do Estado
do Maranhão, a realizar-se, anualmente na primeira semana de outubro.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição
de Lei (Lei Ordinária nº 9.016, de 02 de setembro de 2009, que
Institui o Dia Estadual da Leitura e a Semana Estadual da
Literatura).

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente
propositura já está protegida nos termos da legislação
supramencionada, contrariando as regras de juridicidade.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente
proposição de encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não
se admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.
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VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicialidade do Projeto de

Lei nº 041/2020, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 041/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 187/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei nº 442/2019, de autoria

do Senhor Deputado Othelino Neto, que Proíbe a feitura informal e a
fabricação comercial, a comercialização, a compra, o porte, a posse e o
uso da substância constituída de vidro moído e cola (cerol); bem como
da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio
(linha chilena), ou de qualquer outro produto utilizado na prática de
soltar pipas que possua elementos cortantes.

A Constituição Federal, em seu art. 24, VIII, atribui aos Estados,
em concorrência com a União e o Distrito Federal, a competência
para legislar sobre a responsabilidade por dano ao consumidor.

Desta forma, o dispositivo constitucional acima permite que o
Estado do Maranhão edite lei com o teor da proposição em análise, no
tocante à fabricação, comercialização e venda dos produtos
supracitados, visto que estão devidamente previstas no Código de
Defesa do Consumidor as punições ao fornecedor que infrinja as
proibições legais.

Contudo, quanto às hipóteses legais de porte, de posse e uso
das substâncias, não há a devida punição caso a particular incorra na
conduta proibitiva, o que tornará a lei inócua neste ponto. E mesmo
que tivesse, a punição seria penal, matéria que cabe privativamente à
União legislar, na forma do art. 22, I, da Constituição Federal.

Informa-se que está em tramitação no Congresso Nacional um
projeto de lei que visa tipificar esta conduta como crime (PL nº 4391/
2019, de autoria do Senador Major Olímpio – RJ).

Por este motivo, necessário se faz modificar a redação da ementa
e do art. 1º do projeto em análise para deixar apenas as proibições aos
fornecedores. Como o projeto tem apenas dois artigos, segue abaixo a
emenda substitutiva:

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 001/2019 AO PROJETO DE LEI
Nº 442/2019

Proíbe a comercialização da substância constituída
de vidro moído e cola (cerol), além da linha
encerada com quartzo moído, algodão e óxido de
alumínio (linha chilena), e de qualquer outro
produto utilizado na prática de soltar pipas que
possua elementos cortantes.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação comercial e a comercialização
da substância constituída de vidro moído e cola (cerol); bem como da
linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio,
denominada “linha chilena”, ou de qualquer outro produto utilizado na
prática de soltar pipa, que possua elementos cortantes.

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

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

442/2019, com as alterações propostas pela Emenda Substitutiva
apresentada acima.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 442/2019, com a Emenda
Substitutiva proposta acima.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 188 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 367/2019, de autoria da Senhora Deputada Andreia
Rezende, que “Institui a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”.

O Estatuto, de que trata o presente Projeto de Lei é destinado
a estabelecer as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios básicos
para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas
com deficiência, garantindo-lhes o exercício pleno e em condições de
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

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:

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
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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 nesta fase do processo
legislativo.

Quanto à competência para legislar sobre o assunto, o
Projeto de Lei também não encontra óbices para a sua aprovação,
tendo em vista ser competência do Estado, em comum e concorrência
com os demais entes federativos, cuidar da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (Art.
23, II, CF/88) e legislar sobre proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência (art. 24, XIV, da CF/88).

Seguindo o regramento do art. 24, § 2º, da CF/88, o Estado
pode complementar a legislação federal que dispõe sobre normas gerais.
Neste caso, há a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015).

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

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

367/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal de
1988, tanto no âmbito formal e quanto no material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 367/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 190 /2020

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 061/2019, de autoria
da Senhora Deputada Detinha, “Institui o ‘Prêmio Prefeitura Amiga
de Boas Práticas em Gestão Pública’ e dá outras providências.”

A proposição, em análise, pretende criar o Prêmio Amiga de
Boas Práticas com objetivo de premiar Prefeituras que desenvolve
práticas bem-sucedidas em gestão pública.

A preposição no art 4º, estabelece que as indicações ao Prêmio
serão encaminhadas à Mesa na forma regimental que enviará a Comissão
da Constituição e Justiça e no §1º estabelece atribuição a Comissão de
Constituição e Justiça, bem como estabelece mais um tipo de matéria
para Resolução.

A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina
que é da competência exclusiva da Assembléia Legislativa dispor sobre
a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o
art. 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete
privativamente a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre a
sua organização, vejamos:

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento
Interno ou por resolução da Assembléia, ou delas
implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de
resolução dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação,
transformação, ou extinção de cargos, empregos e
funções e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.”

Então a criação de prêmio não se enquadra na competência
privativa da Mesa Diretora, não cria órgãos, nem atribuições, muito
menos está tratando de servidores.

Sucede que a Resolução institui um Prêmio, mas não diz em
que consiste o prêmio, ou seja, não diz o que a Prefeitura irá receber se
for escolhida como Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública: um
selo, premiação em dinheiro, uma medalha, um diploma...

Também a propositura está criando atribuições e prevendo
nova matéria para ser tratada em Resolução, bem como novas atribuições
para a Comissão de Constituição e Justiça, assuntos esses que devem
ser tratados via Regimento Interno.

Então, o Projeto de Resolução Legislativa está incompleto pois
cria um prêmio sem premiação e além de tratar no art. 4º de matéria
inerente ao Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de

Resolução Legislativa, ora em comento, por criar um prêmio, mas
não estabelecer qual premiação.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa n.º 061/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 191/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar

Estadual nº 001/2020, de autoria do Poder Judiciário, que propõe
transformar a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, criada pelo art. 5º
da Lei Complementar nº 87/2005, em 2ª Vara da Comarca de São
Mateus do Maranhão.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade,
a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da
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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.

Nos termos do presente Projeto de Lei Complementar, as
competências das 1ª e 2ª  varas da Comarca de São Mateus obedecerão
as regras previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização judiciárias do
Maranhão).

Com efeito, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu
artigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para
definir sua organização administrativa.

Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de
Justiça disporá sobre a organização judiciária do Estado,
observados os seguintes princípios. (...)

Ademais, compete privativamente ao Tribunal de Justiça
propor ao Poder legislativo alteração da organização e divisão judiciária
do Estado (art. 76, inciso V, da CE/89).

Nessa quadra, o presente Projeto de Lei Complementar é
de iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante
à deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa
reservada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para
dispor como bem entende de sua organização, desde que não atente
contra normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal
projeto também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com
o ordenamento jurídico pátrio.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº
001/2020, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               ________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 193/2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 609/2019, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles,
que dispõe sobre benefício fiscal aplicado ao Imposto Sobre Veículos
Automotivos – IPVA em razão de sinistro, roubo, ou apreensão do
veículo.

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”.

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-
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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.

No presente caso, permitir que parte do IPVA seja restituído
em razão de sinistro, roubo ou outras situações consiste, ao cabo, uma
renúncia de parte de receita.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 609/2019, 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 nº 609/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               ________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 196 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Thales
Dyego de Andrade Coelho

 Justifica o autor da propositura que o homenageado o Senhor
Thales de Andrade é maranhense de São Luís, nasceu em 27.10.1985.
Estudou na escola Dom Pedro II e no Centro Educacional
Montessoriano “Reino Infantil”. Cursou Direito na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) e se especializou em Direito Público
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É Mestre em
Direito e Instituições do Sistema da Justiça pela Universidade Federal
do Maranhão, onde foi bolsista CAPES e teve a sua dissertação “O
direito sólido na modernidade líquida: a crise de efetividade do direito
criminal na contemporaneidade” aprovada com louvor e distinção –
nota máxima. É advogado, com atuação na área do direito criminal e
direito público. Integrou o corpo de advogados da Procuradoria
Jurídica da Universidade Estadual do Maranhão (2012 a 2018). Hoje
é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MA, onde também
é VicePresidente da Comissão de Advocacia Criminal. Exerce a
advocacia em todo o território nacional, sendo membro da Comissão
Especial de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É professor. Atualmente,
é Coordenador do Curso de Graduação em Direito do Instituto
Florence de Ensino Superior, onde também é professor do programa
de Pós-Graduação em Ciências Criminais. Foi professor da Faculdade
Pitágoras de São Luís, do Instituto Maranhense de Ensino e Cultura e
da Pós-Graduação em Ciências Criminais da EDUFOR. Ministrou
cursos e palestras em diversas instituições e eventos de referência a
nível regional e nacional, tais como a Escola Superior de Advocacia
da OAB, Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão, Congresso Norte Nordeste de Ciências Criminais,
Congresso Piauiense de Ciências Criminais, dentre outros. Como
docente, também desempenha a função de Coordenador do Laboratório
do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) no Maranhão.
É coautor dos livros Novas vertentes do Direito Administrativo (2010)
e Envelhecimento em foco: abordagens transdisciplinares (2016), além
de inúmeros trabalhos jurídicos na área do direito público e criminal.
É autor do livro Direito Penal Líquido: paradoxos do direito criminal
contemporâneo, a ser lançado em julho de 2020.

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 011/2020, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso.

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 011/
2020, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 197 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2020,

apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Dom Belisário
da Silva, Arcebispo Metropolitano de São Luis, Estado do Maranhão.

 Esclarece a autora da propositura, que o homenageado, Dom
Belisário da Silva é filho de Geraldo Franklin da Silva e Ester Francisca
da Silva é o quinto filho da família de um total de seis irmãos, seus
irmãos são Vicente Belisário de Assis, Estefânia Assis, Hélio Belisário
de Assis, Geraldo Belisário de Assis e Maria José de Assis. Nasceu no
Distrito chamado Japão de Oliveira que três anos mais tarde passaria
se chamar Carmópolis de Minas, após a emancipação do município
que pertencia à cidade de Oliveira. Foi registrado como José Belisário
de Assis, mas por não ter o sobrenome de seu pai teve que mudar para
José Belisário da Silva após ingressar na Ordem Franciscana. Sua
infância foi na Fazenda Santa Áurea, pertencente a sua família,
localizada no Povoado da Paciência, onde viveu até decidir seguir
sua vocação e entrar no seminário. No dia 2 de fevereiro de 1964 fez
os primeiros votos na Ordem Franciscana, e cinco anos depois,
em 1969 emitiu os votos solenes.

No Convento São Boaventura em Daltro
Filho cursou Filosofia e graduou-se na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Divinópolis. Concluiu Teologia no Instituto Central
de Filosofia e Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais.

Foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 1969,
em Carmópolis. Como presbítero exerceu as seguintes atividades:
Foi vigário Paroquial na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e
Professor na Escola Normal Nossa Senhora de Fátima, em Abaeté, no
ano de 1970; Vigário Paroquial na Paróquia Nossa Senhora de Fátima;
de 1971 a 1974 foi professor de Psicologia Educacional na Fundação
Universitária do Nordeste Mineiro e Mestre de Frades de Profissão
Temporária, em Teófilo Otoni; foi reitor e professor de disciplinas em
nível de Ensino Médio no Seminário Seráfico Santo Antônio, na cidade
de Santos Dumont, entre os anos de 1974 a 1980.

Na Província Franciscana de Santa Cruz foi Secretário,
de 1980 a 1983 e Ecônomo, de 1980 a 1985; foi Mestre de Frades de
Profissão Temporária em Betim, no ano de 1983; foi administrador e
professor no Postulantado Franciscano da Cruz de São Damião na
cidade de São João del Rei, de 1985 a 1992; foi reitor e professor de
disciplinas de Ensino Médio no Seminário Seráfico Santo Antônio
em Santos Dumont, de 1992 a 1997; foi novamente administrador e
professor no Postulantado Franciscano da Cruz de São Damião
em São João del Rei, desta vez de 1997 a 1999; foi redator da Revista
Santa Cruz da Província Franciscana de Santa Cruz, entre ao anos
de 1975 a 1980, de 1983 a 1985, e de 1992 a 1995; foi também
definidor provincial, por três oportunidades: de 1977 a 1980,
de 1983 a 1986 e de 1989 a 1994.

Foi nomeado pelo Papa João Paulo II bispo da Diocese de
Bacabal, no dia 1 de dezembro de 1999.[1] Foi ordenado bispo
em Carmópolis, aos 19 de fevereiro de 2000. Tomou posse como Bispo
de Bacabal, em 19 de março do mesmo ano.

No dia 21 de setembro de 2005 foi elevado arcebispo pelo Papa
Bento XVI, para a sede metropolitana de São Luís
no Maranhão.[2] Tomou posse como Arcebispo de São Luís, no dia 19
de novembro do mesmo ano.

Desde 2007 é membro efetivo da Comissão Episcopal para os
Textos Litúrgicos da CNBB e secretário do regional Nordeste-5
da CNBB, também foi suplente do Conselho permanente
da CNBB até 2011.

No dia 10 de maio de 2011 foi eleito Vice-presidente da CNBB.[3]

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 010/2020, 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 010/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 203 /2020

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 600/2019, de autoria do
Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Modifica dispositivo da Lei
nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Polícias Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.”

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes
(funções), princípio base de um estado democrático de direito.

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

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 servidores públicos do Estado,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 2420 e
ADI 2.192, in verbis:

“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.
“É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de
criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico
e provimento de cargos dos servidores públicos. Afronta, na
espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, ae c, da Constituição
de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do
princípio da simetria.” (ADI 2.192, rel. min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de
20-6-2008.)”

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, viola o princípio
da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da separação
dos poderes.

O Projeto de Lei, em análise, padece de inconstitucionalidade
formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto de Lei nº 600/2019, em face da sua inconstitucionalidade
formal e material, haja vista, violar da reserva de iniciativa e o
princípio da separação dos Poderes.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 600/2019,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO
FRANKLIM”, em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Zé Inácio                                       Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 204/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 050/2019,
de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação, o manejo,
o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), e
dá outras providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o inciso VI,
do art. 14, por inconstitucionalidade, visto que a proposta acabou por
interferir na organização e o funcionamento da administração pública.

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

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:
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
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 feita, por ser o dispositivo vetado oriundo de Emenda
Parlamentar e versar sobre peculiaridades da Administração Pública,
forçoso reconhecer a incompatibilidade do dispositivo apontado com
o regime constitucional tanto por inconstitucionalidade formal (vício
de iniciativa) quanto por inconstitucionalidade material (violação à
separação dos poderes e ao princípio da reserva da administração).

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 050/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          __________________
Deputado Zé Inácio                                           __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 206 /2020

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

parecer, o Projeto de Lei nº 053/2020, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que Considera de Utilidade Pública a Associação
dos Lavradores(as) Quilombolas do Povoado Monteiro e
Adjacências (ALQPMA), 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 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 em Timon, Estado do Maranhão, e tem por objetivos: promover
a congregação dos moradores do povoado; prestar assistência de um
modo geral as pessoas pobres e carentes ; promover atividades e ações
comunitárias; estimular o trabalho artesanal , hortas comunitárias
creches, esportes e lazer,  saúde, educação e saneamento básico, centro
profissionalizante.

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 053/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                          ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 207 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Plínio Valério Túzzolo,
natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado o Senhor Plínio Valério Túzzolo, nascido em 16 de
junho de 1955, na cidade de São Paulo, Estado de SP, pai de dois
filhos, Caio e Celso, separado judicialmente, formou-se no ano de
1978 em Administração Hospitalar, no Instituto Brasileiro de Pesquisas
Hospitalares – IPH, o primeiro curso superior de Administração
Hospitalar implantado no Brasil, introduzido pelo trabalho pioneiro
do Pe. Niversindo Antonio Cherubim, diretor Presidente do IPH e
Diretor Superintendente da Sociedade Beneficente São Camilo. Antes
mesmo da conclusão do curso foi convidado pelo padre e professor a
trabalhar na área hospitalar no Centro Hospitalar “Dom Silvério
Gomes Pimenta”, hospital que na época estava sendo concluído pela
Sociedade Beneficente São Camilo. Foram seis meses de trabalho que
o credenciaram a assumir o cargo de Assistente da superintendência
do Hospital São Camilo na cidade de São Paulo, onde atuou diretamente
nos assuntos atinentes à gestão hospitalar. A empreitada profissional
no hospital São Camilo perdurou por três anos, quando foi convidado
a dirigir o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisas
Hospitalares, entidade mantenedora da Faculdade de Administração
Hospitalar. Sua militância sempre foi muito grande nas atividades
correlatas ao meio hospitalar e sua participação em Congressos
Nacionais e Internacionais foram a tônica para tua atualização, bem
como a participação em inúmeros cursos realizados e ligados a área
hospitalar e empresarial, tendo o mesmo se graduado posteriormente
em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP, na cidade de São Paulo. Nos idos de 1983 derivou a
sua atividade profissional para o campo comercial, passando a atuas
por quase 12 anos à frente dos seus negócios, tendo sido responsável
pela aquisição de duas empresas concessionárias de veículos,
Volkswagen e Chevrolet, a primeira no interior de Minas Gerais e a
segunda no interior de São Paulo. Foi no exercício da administração
de seus negócios que se destacou pela participação comunitária, tendo
presidido as Associações Comerciais nas cidades onde atuou, inclusive
sendo reeleito nas duas casas. Sua forte militância nas entidades de
classe dos distribuidores de veículos Volkswagen – Assobrav e
Chevrolet – Abrac, exigia desdobrar-se para atender aos requisitos
dos cargos assumidos. Nesta época foi conselheiro da Assobrav no
estado de Minas Gerais, tornando-se também o presidente da UNISUL
– União dos Concessionários Volkswagen do Sul de Minas Gerais.
Foi o responsável pela abertura do mercado de locação de autos na
cidade de Bebedouro, SP, através da franquia Localiza, instalado no
Bebedouro Shopping. À frente de seus negócios empreendeu, inovou e
apoiou culturalmente as comunidades que o abraçaram, incentivando
e patrocinando projetos através de sua empresa, como os “Grandes
Espetáculos”, chancela criada através da qual se apresentaram
expoentes da arte e da música brasileira, dentre os quais a Orquestra
de Concertos de São Paulo e o Coral Bacarelli. As datas cívicas e
religiosas também mereceram destaque e atenção neste projeto, pois o
trabalho educativo fazia parte das estratégias institucionais de suas
empresas. Dedicou-se também a edição de diversos artigos de sua
autoria, publicados em jornais locais e também no jornal “O Estado
de São Paulo”. No bojo da forte participação comunitária, teve atuação
em Clubes de Serviços, Rotary e Lions; Entidades de Classe, como o
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Conselho Regional de Administração; Sindicato do Comércio Varejista;
entre outros; tendo inclusive sido distinguido pelos legislativos
municipais onde atuou, recebendo os Títulos De Cidadania na Cidade
de São Sebastião do Paraíso – MG e em Bebedouro – SP, honrarias de
reconhecimento ao seu trabalho. Também teve militância na esfera
política, quando foi presidente do Conselho Municipal de Industria e
Comércio da cidade de Bebedouro, trabalho classista desenvolvido
pela Associação Comercial, no período de sua gestão.

A partir de 1998, passou a atuar na Câmara Federal como
Assessor Parlamentar em Brasília, trabalho que abraçou e o colocou
diante do funcionamento da administração pública. Neste trabalho de
assessoria, a sua missão era tramitar emendas parlamentares e ser o
elo entre Prefeituras e a Câmara Federal. Atendeu a parlamentares
mineiros e atuou junto a diversas prefeituras do Sul de Minas Gerais.
Reunindo experiência profissional bastante diversificada e rica, foi
convidado em 2000 a dirigir o Hospital Dr. Carlos Macieira pelo Pró
Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
que desde 1997 detinha o contrato de Prestação de Serviços de
Administração com o governo do Estado do Maranhão. À frente do
hospital, como diretor, teve a oportunidade de executar junto com sua
equipe de trabalho, amplo projeto de reestruturação e atendimento
aos servidores públicos do estado, compatibilizando adequadamente
os recursos aos projetos assistenciais, pois introduziu ritmo de trabalho
e estabeleceu prioridades com foco eminentemente na assistência ao
paciente, quer curativa como preventiva, chegando esta unidade
hospitalar a ter e zelar por trabalho pioneiro de atenção aos idosos,
através do Grupo de Gerenciamento do Envelhecimento Natural –
GEN e na esfera social, contribuindo decididamente para a viabilização
financeira no funcionamento da Creche “Maria de Jesus Carvalho”,
modelo de unidade social, onde 150 crianças carentes de 1 a 5 anos
recebiam orientação pedagógica, assistência médica e odontológica e
também noções básicas de cidadania. Em São Luís era interlocutor do
Pró Saúde no fórum governamental tendo tido acentuada participação
nos assuntos comunitários, o que lhe valeu a concessão do título de
Personalidade do Ano em 2002, Menção Honrosa, concedido pelo
Legislativo Estadual e a participação no Rotary Clube, a convite do
Dr. Ely Medeiros. Em São Luís atuou pelo Pró Saúde até 2006, quando
o contrato de gestão do Hospital Dr. Carlos Macieira foi finalizado,
embora mantendo seu domicílio até 2007, quando foi obrigado a
transferi-lo no acompanhamento da entidade que o contratara. Os
três anos subsequentes foram marcados por forte atuação na área
hospitalar nos estados de Roraima, Pará, e São Paulo, pois atuou na
cidade de Boa Vista na coordenação de duas unidades hospitalares de
relevância, Hospital Geral de Roraima e maternidade Nossa Senhora
de Nazaré, contrato de gestão compartilhada celebrado entre Governo
do Estado de Roraima e Pró Saúde. No estado do Pará, atuou
fortemente na cidade de Marabá, onde inaugurou, estruturou e colocou
em funcionamento o Hospital Regional do Sudoeste “Dr. Geraldo
Veloso”, unidade de alta complexidade e de grande envergadura
tecnológica. Como diretor geral introduziu o processo de acreditação
hospitalar e o modelo de gestão participativa, com ênfase na excelência.
Seu trabalho em Marabá também era atuante na interlocução política
entre a Pró Saúde o Governo do Estado do Pará, em Belém. Em junho
de 2007 recebeu o convite para regressar a São Paulo e dirigir na
embaixada santista o Hospital Municipal “Dr. Luís Camargo da
Fonseca e Silva”, também através do Pró Saúde, pois se constituía no
hospital mais desafiador da carteira da instituição. Trabalhando sempre
com foco no paciente e atuando fortemente nos pressupostos da gestão
participativa, bem como desenvolvendo estratégias institucionais e
desenvolvendo os esforços para acreditação hospitalar, conseguiu
estabilizar a unidade e dar padrão organizacional, colocandoa como
referência na região. Projetos de humanização e apoio institucional,
as artes e a cultura eram a tônica, de atuação, nas atividades paralelas
à assistência, sendo inclusive criado grupo de teatro constituído por
funcionários, que se apresentavam em eventos especialmente realizados
para comunidade. Em fevereiro de 2009, recebeu convite para
regressar ao Maranhão, através do Grupo Pró Cárdio, sonho este

que sempre alimentou, pois a sua saída do estado se deu exclusivamente
por motivos profissionais, especialmente pela continuidade de seu
trabalho com a Pró Saúde, pois constituía-se em destacado Diretor,
na entidade, porém o convite profissional feito pelo grupo Pró Cárdio
não titubeou em aceita-lo, especialmente pela possibilidade de retorno
ao Maranhão, estado em que foi acolhido calorosamente e da qual
sempre foi entusiasta. Atuou, também como consultor e empresário no
ramo da saúde, com seu sócio Édem Lúcio Nicolau, tendo os mesmos
criados em 2003, a Empresa Exata – Soluções em Saúde, empresa
genuinamente maranhense e habilitada ao desenvolvimento da Gestão,
Administração, Consultoria, Assessoria e projetos na ária da saúde.
Foi diretor geral do Hospital do Coração “Dr. José Murad”, onde
atuou desde fevereiro de 2009 com o grupo Pró Cárdio, na cidade de
São Luís. Em novembro de 2009 foi agraciado com o título de cidadão
Ludovicense, outorgado pela Câmara Municipal de São Luís, cuja
propositura feita pelo vereador Chico Viana, foi acolhida por
unanimidade por todos os vereadores. Em agosto de 2010 foi
convidado pelo prefeito municipal de São José de Ribamar para
prestar consultoria técnica no Hospital Municipal e Maternidade, num
projeto de expansão capitaneado pelo executivo municipal e que teve
assessoramento técnico e administrativo através da empresa Pró
Saúde, tendo sido coordenador da equipe multidisciplinar que
acompanhou o projeto até a terceirização da gestão em meados de
setembro de 2011. Foi o primeiro Diretor Geral deste Hospital e
Maternidade, no período pós terceirização. Em dezembro de 2011 foi
convidado pelo grupo Mercúrio à assumir a direção Geral do Hospital
São Luís – HSLZ, unidade hospitalar credenciada pela Secretaria de
Gestão e Previdência para atender em caráter de exclusividade os
Servidores Públicos do Estado do Maranhão, cargo que ocupa até os
dias de hoje. Recebeu a incumbência de gerir também o Centro
Ambulatorial e de Diagnóstico Holandeses – CADH, estrutura aonde
funciona a atividade ambulatorial e de diagnóstico do HSLZ, em nível
de assessoria, assumindo-o como Diretor geral em meados de 2019.
Também pelo Grupo Mercúrio, em maio de 2015, assumiu a Direção
do Sistema Integrado de Cuidados a Saúde – SINCS, cartão assistencial
criado para o Grupo Mercúrio cujo objetivo foi resgatar a dignidade
no atendimento ambulatorial e de diagnóstico para as pessoas que
dependem do SUS, por não ter poder aquisitivo para contratar plano
de saúde. Nesta mesma época o Grupo Mercúrio começou a formar
uma rede de Clínicas Populares, cuja primeira foi arrendada em
setembro de 2015, denominada Centro Médico Calhau, posteriormente
MedVida no Bairro do Anjo da Guarda, Clínica Santo André no Bairro
do Cohatrac e Clínica Santa Cataria no Bairro do Monte Castelo. Em
2018 assumiu a Direção Geral da Rede Clínicas Dignus Saúde, marca
que aglutina todas as unidades citadas. Atualmente é diretor geral do
Hospital São Luís – HSLZ, centro ambulatório e diagnóstico
Holandeses – CADH, Diretor Institucional do Laboratório de Análises
Clínicas do Maranhão – LACMAR, Diretor do Sistema Integrado de
Cuidados à Saúde – SINCS, Diretor Geral da Rede de Clínicas Dignus
Saúde e Presidente Regional do Maranhão da Federação Brasileira
dos Administradores Hospitalares – FBAH, fundada no estado em
junho 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
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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 013/2020, de autoria do Senhor Glalbert
Cutrim.

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 013/
2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 209/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 334/2019,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a
prática da Black Friday em estabelecimentos comerciais, e dá outras
providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o art. 4º, por
inconstitucionalidade, visto que o referido dispositivo, no intuito de
vedar a vinculação de notícias inverídicas acerca dos valores dos
produtos sob os quais incidirá os descontos anunciados, imputa ônus
excessivo e desproporcional aos estabelecimentos comerciais no Estado,
ao determinar que esses conservem informações relativas aos preços
praticados nos três meses anteriores.

Nas razões do veto governamental, sustentou o Chefe do
Executivo Estadual, que o princípio da proporcionalidade é norma
implícita no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção
substantiva do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição
Federal), e, em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da
razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que
emana diretamente das ideias de justiça, bom senso, prudência,
moderação, justa medida, direito justo e valores afins, com
Jurisprudência pacífica do STF (ADI 907 – Rel. do Ministro Alexandre
de Moraes).

Diante de tais circunstâncias, considerando a
desproporcionalidade da medida, opõe-se veto ao dispositivo citado
acima, por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Governador, tendo em vista que o dispositivo ora vetado fere o princípio
constitucional da proporcionalidade.

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 334/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 210/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 559/2019,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Modifica a redação
do art. 1º e do inciso VII, do art. 4º e acrescenta inciso VIII ao art. 3º à
Lei nº 10.411, de 30 de dezembro de 2015.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o art. 2º, da
propositura de Lei, por inconstitucionalidade, visto que o referido
dispositivo prevê como membro do Conselho Gestor do FERH, um
representante do Comitê de Bacias Hidrográficas do Estado, o qual
será indicado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Nas razões do veto governamental, sustentou o Chefe do
Executivo Estadual, que ao acrescentar ao art. 3º, da Lei nº 10.411, de
30 de dezembro de 2015, dispositivo destinado a inserir novo membro
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, órgão
colegiado responsável pela gestão do FERH, a proposta legislativa
acabou por interferir na organização e no funcionamento da
Administração Pública, infringindo, assim, as disposições do art. 43,
incisos III e V, da Constituição Estadual.

Não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar
a competência legislativa do Poder Executivo e desrespeitar o Princípio
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da
Administração, versar sobre a estruturação de órgãos vinculados ao
Poder Executivo.

Nessas circunstâncias, considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte,
de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes
estatais, opõe-se veto ao art. 2º do Projeto de Lei, em análise, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal.

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:
[...]
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III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
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 organização
administrativa e criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública estadual.

Desta feita, por ser o dispositivo vetado oriundo de Emenda
Parlamentar e versar sobre peculiaridades da Administração Pública,
forçoso reconhecer a incompatibilidade do dispositivo apontado com
o regime constitucional tanto por inconstitucionalidade formal (vício
de iniciativa) quanto por inconstitucionalidade material (violação à
separação dos poderes e ao princípio da reserva da administração).

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 559/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 211/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Integral ao Projeto de Lei (PL)
nº 238/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendel Lages, que
“Dispõe sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação -CDV.”

Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado em 1º turno
em 06/11/2019 e 2º turno em 18/11/2019.

Através da Mensagem nº 108/2019, 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 impondo à
Secretaria de Estado da Saúde a responsabilidade pela criação e
manutenção do sistema necessário à disponibilização do Cartão Digital
de Vacinação.

Além disso, informa a existência, no âmbito do SUS, do Cartão
Nacional de Saúde, sistema de informação de identificação dos usuários
das ações e serviços de saúde disponibilizados dentro da rede de
assistência do SUS, inclusive em registro histórico de imunizações,
cuja regulamentação em todo o território nacional é realizada por meio
da Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011.

No tocante à inconstitucionalidade formal, os motivos
trazidos pelo senhor Governador não devem prosperar, tendo em
vista que o projeto não está alterando normas estruturais e nem
de competências (que no caso de órgãos administrativo é chamado
de atribuição) e sim estabelece diretrizes a serem tomadas pelo
Estado quando da implantação do serviço.

Ocorre que os dispositivos tratados no presente projeto
enumeram comandos de organização administrativa que já são realidade
no SUS, tornando as proposições do projeto inócuas, fazendo surgir
a inconstitucionalidade por Injuridicidade, senão vejamos:

Reproduzindo o conceito de juridicidade (Luiz Henrique
Cascelli de Azevedo, “O controle legislativo de Constitucionalidade”,
Porto Alegre: Fabris, 2001, p. 46), temos:

“A juridicidade – segundo aspecto do parecer terminativo –
de quanto se pode depreender dos trabalhos desenvolvidos
pela CCJR (pareceres às proposições, consultas etc.),
designa basicamente duas acepções: pela primeira, é tida
como a adequação aos princípios maiores que informam o
ordenamento jurídico e, via de consequência, à Constituição.

Numa segunda acepção, já dentro da perspectiva de Canotilho,
implicaria em razoabilidade, coerência lógica, possibilidade de
conformação com o direito positivo posto.

A injuridicidade de uma proposição, portanto, pode ser apurada
a partir da percepção de um conflito com os princípios consagrados no
ordenamento jurídico, que, não raro, estão explicitamente positivados.
A proposição, para esse efeito, contém elementos ilógicos, não
razoáveis, que, mesmo sem uma observação mais aprofundada, podem
ser detectados, porque afrontam o bom senso.”

Poderíamos, nesse asso, tornar explícito um terceiro elemento
que decorre dos anteriores: o princípio da efetividade, que deve ser
necessariamente observado, sob pena de caracterizar-se uma anomalia
no sistema jurídico. Neste sentido, uma proposição só pode ser
considerada jurídica se possuir comandos que tornem exequível o seu
desiderato, ou seja, o seu intento em provocar, juridicamente, uma
mudança no mundo natural.

Não é o que ocorre no presente caso: trata-se de uma proposição
que cria diretrizes para a implantação do cartão digital de vacinação
que já é realidade no SUS, e abrange todo o país.

O art. 7º da Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011 estabelece
que os Estados deverão assegurar que os sistemas de informação do
SUS que exigem a identificação do usuário utilizem os padrões do
Sistema Cartão. Assim, o Estado já possui a obrigação de alimentar o
sistema implantado pelo SUS.

Diante do exposto, consideramos que a injuridicidade se faz
notar uma vez que o direito não pode se compadecer com o que é
destituído de efeito prático, em desconformidade com os princípios
que lhe informam e lhe dão sustentação. A proposição, em nosso
entender, torna-se desnecessária e, assim, injurídica.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do veto integral ao

Projeto de Lei nº 238/2019, objeto da mensagem n° 108/2019, 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 nº 238/2019, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          __________________
Deputado Zé Inácio                                           ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 212/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
(PL) nº 382/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio que
Dispõe sobre a promoção de alimentação saudável e determina a
exclusão de alimentos ultraprocessados e açucarados nas escolas
públicas e particulares no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o parágrafo
único, do art. 4º, da propositura de Lei, por inconstitucionalidade,
visto que ao vedar o consumo e distribuição de insumos específicos
pelas instituições públicas do Estado, a medida interfere na organização
e o funcionamento dessas instituições, impondo, doutra face,  à
Secretaria de Estado da Educação, Órgão vinculado ao Poder Executivo,
a responsabilidade pela implementação da política que visa instituir,
restringindo, contudo, em excesso a utilização de produtos para a
construção dos Cardápios de alimentação escolar.

Nas razões do veto governamental, sustentou o Chefe do
Executivo Estadual que não cabe ao Poder Legislativo Estadual,
definição do modo de atuação da administração pública, no que tange a
organização dos Estabelecimentos Escolares do Estado, forçoso o
reconhecimento da necessidade de vetar o dispositivo citado acima,
haja vista, a nítida e inobservância do postulado constitucional da
reserva de iniciativa (Administração).

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:
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
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 organização
administrativa e a delegação de atribuições a órgãos do Poder Executivo,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material.

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 382/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          __________________
Deputado Zé Inácio                                           ____________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 213/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 053/2019,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui o “Selo
Empresa Solidária”, destinado às empresas que desenvolvam programas
de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a doação de
sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos e dá outras
providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o art. 5º, da
propositura de Lei, por inconstitucionalidade, visto que o referido
dispositivo fixa o prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo
edite os atos regulamentares que se fizerem necessário ao cumprimento
da norma.

Nas razões do veto governamental,  sua Excelência o
Governador do Estado alega, que o referido dispositivo ora vetado fere
o principio constitucional da separação de poderes funda-se na ideia
de limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de
competência próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito
de outro modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a
uma divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados
para cada atribuição.

 Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 90 (noventa) dias
para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no
artigo 64, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto
de Lei em apreço, além de restringir o exercício de um poder
administrativo para além das hipóteses constitucionalmente previstas,
infringiu o princípio da harmonia e independência entre os poderes

Não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar
a competência legislativa do Poder Executivo e desrespeitar o Princípio
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da
Administração, versar sobre a estruturação de órgãos vinculados ao
Poder Executivo.

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.

Desta feita, por ser o dispositivo vetado inconstitucional e
versar sobre peculiaridades da Administração Pública, forçoso
reconhecer a incompatibilidade do dispositivo apontado com o regime
constitucional tanto por inconstitucionalidade formal (vício de
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iniciativa) quanto por inconstitucionalidade material (violação à
separação dos poderes e ao princípio da reserva da administração).

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 053/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           ____________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 214/2020

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

Legalidade do Projeto de Lei nº 620/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso que “Dispõe sobre a inclusão dos militares
estaduais e demais servidores da Segurança Pública, nas campanhas
de vacinação efetivados pelo Poder Público, como grupo de risco ou
grupo prioritário no âmbito Estado do Maranhão.”

Necessário dizer que, as campanhas de vacinação estão
inseridas nas políticas públicas governamentais onde o processo
de formulação é chamado de ciclo da Políticas Públicas que apresenta
várias fases como: avaliação, formação da agenda, formulação de
políticas, processo de tomada de decisão e implementação.

As Políticas Públicas são respostas do Estado às necessidades
da sociedade sendo desenvolvidas por meio de ações e programas com
objetivo de diminuir a desigualdade social e promover o bem de todos.

No caso das campanhas de vacinação, o objetivo é prevenção
ou erradicação de doenças nos país ou em locais endêmicos e a escolha
do público alvo para ter preferência nessas campanhas é conforme
os dados epidemiológicos da doença que a campanha pretende
combater, devendo ser definido a campanha pelo Poder Público
gestor da mesma (Poder Executivo).

Sobre o assunto, vale aqui destacar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, vejamos:

“O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo
em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo. É que, em tais
matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de
revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. (...) Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo,
sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de
poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo
que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito
desempenho de suas privativas atribuições institucionais.
Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função

primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional
do poder, representa comportamento heterodoxo da
instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de
suas prerrogativas institucionais. [RE 427.574 ED, rel. min.
Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012.]”

O presente Projeto de Lei não estabelece qual tipo de vacinação
que o profissional da área de segurança terá prioridade, sendo genérico.

O assunto se insere na orla administrativa dos Órgãos de Saúde
de cada Ente Federativo conforme a abrangência da Campanha, não
cabendo ao Poder Legislativo decidir quem será o público prioritário.
Sendo assim, o Projeto, em análise, viola a reserva de iniciativa do
Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 620/

2019 em face sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 620/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 224 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria

do Senhor Deputado Duarte Júnior,  que “D ispõe sobre a
obrigatoriedade da informação do Número Internacional
Padronizado – ISBN dos livros, apostilas e similares nas listas de
materiais escolares em todas as instituições da rede privada de ensino
infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação no âmbito
do Estado do Maranhão.

Segundo o art. 1º da proposição, é obrigatória, no âmbito do
Estado do Maranhão, a informação adequada e clara do Número
Internacional Padronizado – ISBN dos livros, apostilas e similares nas
listas de materiais escolares em todas as instituições da rede privada de
ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação, de
forma a assegurar o direito básico de informação do consumidor
disciplinado no artigo 6º, inciso III da Lei Federal nº 8.078/1990.

Ademais, o art. 3º, acrescenta que o não cumprimento do
disposto nesta Lei sujeitará a instituição de ensino ao pagamento de
multa correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reclamação
individual, após a comprovação a que se refere o art. 1º. Ficando a
fiscalização do cumprimento desta Lei sob a responsabilidade dos
órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Contextualiza a Justificativa:

Esta propositura tem como principal objetivo resguardar
pais e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas
relações com os estabelecimentos privados de ensino,
no Maranhão. Verifica-se em nosso Estado que as listas
de materiais escolares com a discriminação dos livros,
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apostilas e similares que serão utilizados no ano letivo
não informam o Número Internacional Padronizado –
ISBN.
Desta forma, não é possível aos pais e responsáveis
legais terem acesso à informação clara e inequívoca
desses livros, apostilas e similares em outros canais de
venda, além do disponibilizado ou indicado pela
Instituição de Ensino, violando, assim, o direito à
informação disciplinado no artigo 6º, inciso III da Lei
Federal nº 8.078/1990.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente Projeto de Lei, contudo, alguns
detalhes técnicos merecem destaque.

Inicialmente, cabe lembrar que não existe nenhuma dúvida
quanto à competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre a proteção ao consumidor, conforme
pretendido.

O Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei
nº 8.078, de 11/09/90 é claro ao garantir no art. 31: “A oferta e
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.”

Constata-se que a adoção das medidas propostas para
instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio,
superior e de pós-graduação coaduna-se com os interesses dos
consumidores, que ficarão mais protegidos quanto a compra do material
escolar exigido, tendo, inclusive, mais opções de pesquisa e compra.

No exame minucioso da matéria, observa-se que não se está
propondo interferir na relação econômica entre particulares, mas
resguardar os pais ou responsáveis de eventual abuso das instituições
privadas de ensino.  Em alguma medida, aliás, a proposição desdobra
princípios já previstos inclusive no art. 6º da Lei 10.753/2003 que
institui a Política Nacional do Livro, na qual estabelece que:

Art. 6o Na editoração do livro, é obrigatória a adoção do
Número Internacional Padronizado, bem como a ficha
de catalogação para publicação.
Parágrafo único. O número referido no caput deste
artigo constará da quarta capa do livro impresso.

Ou seja, em âmbito nacional já é obrigatória na editoração de
livros a utilização do “Número Internacional Padronizado”, bem como
a ficha de catalogação para publicação, devendo tal número constar da
quarta capa do livro impresso.

Segundo a Agência Brasileira de ISBN:

O ISBN - International Standard Book Number - é um
sistema internacional padronizado que identifica
numericamente os livros segundo o título, o autor, o
país, a editora, individualizando-os inclusive por edição.
Utilizado também para identificar software, seu sistema
numérico é convertido em código de barras, o que elimina
barreiras lingüísticas e facilita a circulação e
comercialização das obras.
Criado em 1967 por editores ingleses, o sistema passou
a ser amplamente empregado, tanto pelos comerciantes
de livros quanto pelas bibliotecas, até ser oficializado,
em 1972, como norma internacional pela International
Organization for Standartization - ISO 2108 - 1972.
O sistema ISBN é controlado pela Agência
Internacional do ISBN, que orienta, coordena e delega
poderes às agências nacionais designadas em cada país.
Desde 1978, a Fundação Biblioteca Nacional representa

a Agência Brasileira, com a função de atribuir o número
de identificação aos livros editados no país.

Assim sendo, uma vez fixada a identificação, ela só se aplica
àquela obra e edição, não se repetindo jamais em outra. O ISBN
simplifica a busca e a atualização bibliográfica, concorrendo para a
integração cultural entre os povos.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 036/2020, por não possuir nenhum vício de constitucionalidade
formal ou material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 036/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                __________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 225 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 352/2019, de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que
Assegura o direito as parturientes de natimorto ou com óbito fetal de
acomodação em leito separado e assistência psicológica no Estado do
Maranhão.

Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado em 1º dia
30/10/2019 e 2º turno em 04/11/2019.

Através da Mensagem nº 109/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou parcialmente 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 os artigos 1º, senão vejamos:
Art. 1º Fica assegurado o direito as parturientes de natimorto

ou com óbito fetal de acomodação em leito separado nos hospitais e
maternidades do Estado do Maranhão.

De acordo com o Governador, o projeto de lei, ao assegurar as
parturientes de natimorto ou com óbito fetal a acomodação em leito
separado nos hospitais e maternidades do Estado, interfere na
organização e funcionamento dessas instituições, impondo à Secretaria
de Estado de Saúde, a responsabilidade pelo atendimento especializado
dessas parturientes.

De acordo com o Governador, tal artigo estabelece atribuição
específica para a Secretaria de Estado da Saúde, ferindo os incisos III
e V do art. 43 da Constituição e Estadual, além de macular a divisão
constitucional das funções estatais, por estar invadindo competência
do Poder Executivo.
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Ao analisarmos a matéria verificamos que NÃO assiste razão

ao Senhor Governador, isso porque a visão do STF vem evoluindo no
sentindo ampliar as iniciativas regionais, a fim de evitar um de
federalismo nominal concentrado na União.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI
ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A
PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88).
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/
88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO
UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO
ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO
CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’,
da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE
DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA
FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM
EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o
abandono de qualquer leitura inf lacionada e
centralizadora das competências normativas da União,
bem como sugere novas searas normativas que possam
ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito
Federal. 2. A prospective overruling , antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie
em casos de litígios constitucionais em matéria de
competência legislativa, viabilizando o prestígio das
iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses
de ofensa expressa e inequívoca de norma da
Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino
(art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei
local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo
a professores, em aprimoramento do sistema regional
de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação
do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação
dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais
relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º,
XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem
constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o
art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul,
porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem
antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de
1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art.
27 da Lei nº 9.868/99).”

Com relação ao Poder Legislativo estar tratando sobre hospitais,
apesar de o projeto criar despesas, ele não está tratando de
mudanças estruturais na Secretaria de Saúde e nem novas
atribuições, somente está defendendo o direito a saúde das parturientes.
O projeto só exige leito separado para uma parcela muito pequena da
população (parturientes de natimorto ou com óbito fetal). O STF já se
manifestou favoravelmente sobre essa temática, senão vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras

de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”

A jurisprudência colacionada no Veto do Governador não tem
relação com o presente Projeto. O RE 427574 ED, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, trata de um caso em que o Poder Legislativo
desconstituiu, por lei, atos de caráter administrativo que foi editado
pelo Poder Executivo. O projeto trata de defesa da saúde quando
prevê um atendimento diferenciado as mães de natimorto ou com óbito
fetal, estando inserido na competência concorrente, suplementando as
normas federais.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do veto parcial aposto

ao Projeto de Lei nº 352/2019, objeto da mensagem n° 108/2019.
É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº
352/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                    ___________________
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                 __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 226/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
Complementar nº 008/2019, de autoria do Poder Judiciário, Altera e
acresce dispositivos à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), além de outras providências.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece sua Excelência o
Governador do Estado que “a proposta legislativa em apreço objetiva
alterar a Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, para
dispor, dentre outras matérias, sobre a Vara Agrária, competente para
dirimir conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos, e sobre a
criação de cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário. Não obstante
a relevância da matéria, há de ser negada sanção aos incisos IV e V do
art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 008/ 2019 pelas razões a
seguir delineadas. O art. 3º assim dispõe: Art. 3º Ficam criados no
quadro do Poder Judiciário os seguintes cargos: I - dois cargos de Juiz
de Direito Titular de Entrância Final para o Termo Judiciário de São
Luís, da Comarca da Ilha de São Luís; II - dois cargos de Secretário
Judicial; III - dois cargos de Assessor de Juiz; IV - dois cargos de
Assistente de Informação (nova nomenclatura: Assistente Judiciário);
V - dois cargos de Assessor de Administração (cargos novos segundo
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proposta de ampliação de pessoal); VI - dois cargos de Analista
Judiciário; e VII - quatro cargos de Técnico Judiciário. [grifo nosso]

A redação dos dispositivos destacados está intrincada, tornando
a norma incompreensível vez que não é possível saber qual o verdadeiro
nome dos cargos criados pelo inciso IV (se Assistente de Informação
ou se Assistente Judiciário), nem mesmo o que significa a expressão
“cargos novos segundo proposta de ampliação de pessoal” constante
do inciso V do art. 3º. Ou seja, em razão dos vícios redacionais e da
inadequada técnica legislativa, os dispositivos mencionados supra têm
sua aplicação comprometida, gerando insegurança jurídica - o que
caracteriza uma inconstitucionalidade, razão pela qual oponho veto
aos incisos IV e V do art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 008/
2019.

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

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
Complementar 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 Complementar nº 008/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                           ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 227/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 250/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglesio e Coautoria
Deputado Othelino Neto, que Estabelece as Diretrizes Estaduais para
a Implementação de Cuidados Paliativos direcionados aos Pacientes
com doenças ameaçadoras à vida, e dá outras providências.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece sua Excelência o
Governador do Estado que a proposta legislativa em comento há de se
registrar que a proposta é meritória vez que reforça o dever do Estado
de garantir, a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação (art. 196 da Constituição da República).

Contudo, o art. 9º do Projeto de Lei nº 250/2019 assim dispõe:

Art. 9º O Poder Público poderá criar, em parceria com as
instituições de ensino superior maranhenses, três cadastros
distintos, mas complementares entre si:

I - O Cadastro Estadual de Portadores de Doenças Crônicas,
de Evolução Progressiva, Degenerativas e sem Possibilidade
de Cura, sistema de informação cujos objetivos serão a
obtenção de dados epidemiológicos sobre a população
atingida, facilitar o acompanhamento do tratamento dos
pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas
científicas sobre as doenças;
 II - O Cadastro dos Profissionais da Equipe Multidisciplinar
que possuam especialização ou capacitação em cuidados
paliativos, para a identificação com maior rapidez desses
especialistas e melhor direcionamento dos pacientes;
 III - O Cadastro dos serviços que oferecerão os cuidados
paliativos, que deverá auxiliar os pacientes e seus familiares
no momento da escolha pela mais adequada prática de
assistência que visa oferecer dignidade e diminuição de
sofrimentos.
[grifo nosso]

De acordo com o referido dispositivo, o Estado do Maranhão
poderá criar cadastros específico para: 1) coletar dados epidemiológicos
sobre a população, facilitar o acompanhamento do tratamento dos
pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas científicas;
2) registro de profissionais que possuam especialização ou capacitação
em cuidados paliativos; e 3) registro das práticas de assistência de
disponíveis.

Ademais, instada a se manifestar sobre a proposta legislativa,
a Secretaria de Estado da Saúde - SES informou que, atualmente, as
unidades de assistência à saúde do Estado do Maranhão possuem os
prontuários eletrônicos que permitem o estudo epidemiológico da
população, os quais são de responsabilidade dos núcleos de ensino e
pesquisa.

De outro giro, no que tange à criação do Cadastro dos
Profissionais da Equipe Multidisciplinar e do Cadastro dos Serviços,
a SES pontuou que já disponibiliza as informações sobre seus serviços
no sítio eletrônico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos
(ANCP) e que relativamente ao cadastro de profissionais, a seccional
da ANCP no Estado do Maranhão está em processo de habilitação, o
que permitirá o acesso, de forma coesa e segura, aos profissionais
especializados.

 Nessas circunstâncias, considerando a existência, na rede
estadual, de instrumentos que cumprem as mesmas finalidades dos
cadastros cuja instituição é sugerida na proposta legislativa em comento,
por ser contrário ao interesse público, oponho veto ao art. 9º, caput e
incisos, do Projeto de Lei nº 250/2019.

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 Ordinária nº 250/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Rafael Leitoa
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Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ___________________
Deputado Zé Inácio                                                  _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  228 /2020

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

Legalidade do Projeto de Lei 004/2020, de autoria do Poder Judiciário
que “Altera a redação do §2º do art. 7º-D da Lei nº 9.326, de 30 de
dezembro de 2010”.

 O Projeto de Lei está alterando a data de pagamento da
Gratificação de Produtividade Judiciária – GPJ de 20 de abril para 20
de outubro e condicionando a disponibilidade orçamentária, bem como
prevendo que sua concessão ficará a critério da Administração do
Tribunal de Justiça

O devido processo legislativo é conjunto coordenado de
disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos
órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados,
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta,
inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo
e Judiciário em relação às matérias que tratam de sua organização e
seus servidores, como no caso em tela.

Com efeito, é da competência privativa do Tribunal de Justiça
a deflagração do processo legislativo quando o assunto é refere-se aos
seus servidores.  Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II,
b, da Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
  (...)
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos
seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem
vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores,
onde houver;”

Desta forma, o presente Projeto obedece à reserva de iniciativa,
bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim, formalmente
constitucional.

Destaca-se que a redação dada ao §2º do art. 7-D da Lei nº
9.326/2010 deixa entender que a Gratificação por Produtividade
Judiciária que além de ser condicionada a disponibilidade financeira, a
sua concessão também fica a critério do Tribunal de Justiça, ou seja,
que é discricionária a sua concessão.

No mais não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando a propositura de lei apta a adentrar ao ordenamento
jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 004/2020, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 004/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                _________________
Deputado  Ciro Neto                                               _________________

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 04/2020 .
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADO(A): MARCOS A P MORAES
GRÁFICA (INAGRAF – GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL).
OBJETO: Impressão gráfica de blocos especiais de “notificação de
Receitas tipo B”, para uso dos médicos da Diretoria de Saúde de
Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão-ALEMA. VIGÊNCIA: Por se tratar de fornecimento de
bens, o prazo de vigência do contrato será até o final do corrente
exercício financeiro. VALOR DO CONTRATO: R$ 595,00
(quinhentos e noventa e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 –
Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de
Despesa: 33.90.30.08 –Impressos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do
Tesouro. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 4488/2019-AL.  ASSINATURAS: Deputado
Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e Marcos Aurélio
Penha Moraes representante legal da empresa MARCOS A P MORAES
GRÁFICA (INAGRAF – GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL),
CNPJ nº 19.177.822/0001-70.  DATA DA ASSINATURA: 17/03/2020.
São Luís – MA, 17 de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.
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