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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.03.2019

I – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 041/

2019)

1. PROJETO DE LEI Nº 247/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A
ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVISÃO POLÍTICO
ADMINISTRATIVA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE
DO PINDARÉ E SANTA LUZIA.  DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES TÉCNICAS.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 107/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A TODA EQUIPE DO
PROGRAMA NA HORA, DA EMISSORA DE RÁDIO 92.3 FM,
QUE PRESTOU BRILHANTE SERVIÇO A TODA SOCIEDADE
MARANHENSE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DE 18/03/19, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL E 19/03/19 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 110/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO PELO 52º (QUINQUAGÉSIMO
SEGUNDO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA, NA PESSOA DO PREFEITO
MUNICIPAL E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DE 18/03/19, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E 19/
03/19 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 117/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2019, QUE CONCEDE A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” À CANTORA, COMPOSITORA E
INSTRUMENTISTA ALCIONE DIAS NAZARETH.

5. REQUERIMENTO Nº 118/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 047/2019, DE SUA AUTORIA.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 116/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA PEDIDO AO – DNOCS, EM
CARÁTER EMERGENCIAL, UM RELATÓRIO DETALHADO
DA ATUAL SITUAÇÃO DAS BARRAGENS LOCALIZADAS NO
RIO PERICUMÃ, EM PINHEIRO/MA, E AS DO RIO FLORES,
EM JOSELÂNDIA/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/03/2019 – QUARTA-FEIRA

 ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 127/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o funcionamento dos postos
de venda de passagens dos sistemas de transportes coletivos do
Maranhão durante fins de semana e feriados e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 118/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre obrigatoriedade da instalação
de balanças de precisão em supermercados, hipermercados, congêneres
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 119/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI N° 120/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a vedação de
incidência do valor de taxas de distribuição, de transmissão e de outros
encargos, diferentes do valor do consumo efetivo, na base de cálculo
do ICMS devido pelos consumidores de energia elétrica no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 121/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação de
porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos
sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a mulheres
vítimas de violência doméstica.

5. PROJETO DE LEI N° 122/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria a política estadual de promoção
da igualdade entre mulheres e homens no âmbito do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 123/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda que possuem
pacientes portadores de doenças genéticas e/ou raras.

7. PROJETO DE LEI N° 124/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o tráfego de veículos
automotores na Rodovia MA-315 na forma que especifica.

8. PROJETO DE LEI N° 125/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para a instituição da
campanha permanente de combate ao Bullying no âmbito do Estado
do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI N° 126/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Hospitais,
Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos de Saúde da Rede
Pública e Privada, no Estado do Maranhão, promoverem o prontuário
e a comunicação imediata de Recém-Nascidos com deficiência, às
Instituições, Associações e Entidades especializadas e dá outras
providências.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 017/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e
Castro.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 018/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
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de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão o Prefeito Erlanio Luna Xavier.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 019/
19, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha
Manuel Beckman aos ex-Deputados Jean Carvalho, João Silva e Waldir
Filho e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 116/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual de Defesa do Consumidor.

2. PROJETO DE LEI Nº 117/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre tornar Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu
realizada no Município de Caxias.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o uso dos
painéis eletrônicos do Plenário, do Plenarinho e das salas de Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Marcos Antônio Canário Caminha.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia
e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Escola Superior do
Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 004/19, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, de protesto contra a Escola de Samba Gaviões da Fiel do
Estado de São Paulo, que no último dia 03, no desfile das escolas de
samba, expondo de forma desrespeitosa a imagem de Jesus Cristo,
travando luta com o diabo e insinuando uma possível vitória deste.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 19 DE MARÇO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia M. Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando

Pessoa.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 127 / 19

Dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda
de passagens dos sistemas de transportes coletivos
do Maranhão durante fins de semana e feriados e
dá outras providências.

Art. 1º É obrigatório o funcionamento dos postos de cadastro
e venda de créditos eletrônicos durante fins de semana e feriados, de
forma a atender satisfatoriamente, de maneira adequada e eficiente, os
usuários do sistema de transporte coletivo do Maranhão.

Parágrafo único. Os referidos serviços deverão funcionar por,
no mínimo, 4 (quatro) horas ininterruptas nos dias definidos no caput.

Art. 2º O atendimento aos consumidores deverá ser realizado
em, no máximo, 20 (vinte) minutos.

Parágrafo único. Os pontos de venda de passagens e créditos
eletrônicos para os sistemas de transporte coletivo deverão fornecer
aos usuários senhas numéricas de atendimento que identifiquem o
local de venda, registrem o horário de chegada e, ao final, o registro do
horário de efetivo atendimento.

Art. 3º Quando houver a impossibilidade de realização de venda
ou recarga de créditos por motivos de caso fortuito ou força maior,
bem como por culpa exclusiva do sistema de cadastramento ou
recadastramento das carteiras, deverá ser assegurado o benefício de
meia-passagem, desde que comprovada a condição de beneficiário,
mediante apresentação da documentação definida em lei, acompanhada
de declaração a ser expedida pelos pontos de venda.

Parágrafo único. A declaração de que trata o caput deste artigo
deverá conter informação acerca da impossibilidade de realização de
venda ou recarga de créditos, que terá validade de 07 (sete) dias, a
contar da data de emissão, devendo ser fornecida ao consumidor sempre
que solicitada.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 5º As empresas terão um prazo de 60 (sessenta) dias para
se adequarem aos termos desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 18 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Maranhão não dispõe de horários alternativos de vendas de
passagens para o transporte coletivo urbano, a exemplo de fins de
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semana ou feriados, contando ainda com horários restritos nos dias
úteis, fazendo com que o cidadão tenha de alterar sua rotina, ausentando-
se do trabalho, escola ou faculdade, apenas para adquirir créditos
eletrônicos ou emitir cartões de passagem. Nas situações em que os
créditos findam aos sábados ou domingos, é impossível restabelecê-
los de imediato, sendo necessário aguardar o próximo dia útil para tal.

O artigo 4º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como um dos princípios da Política Nacional das Relações de
Consumo, a racionalização e melhoria dos serviços públicos,
enquadrando ainda no artigo 6º, inciso X, como um direito básico do
consumidor “a adequada e eficaz prestação do serviço público em
geral”.

O artigo 22, do CDC, por sua vez, disciplina que “os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.”

Logo, resta demonstrado que às concessionárias de serviço
público, como as de transporte público, aplica-se o CDC, classificando
essa lei no rol de competência do legislativo estadual, nos termos do
artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 90/2015 ampliou o rol de direitos
sociais proclamados no art. 6º da CF/1988, inserindo o transporte ao
lado da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e à infância, e assistência
aos desamparados, demonstrando a importância desse serviço na vida
dos cidadãos.

Em um país de população crescentemente urbana, essa inclusão
busca garantir a efetivação do direito à cidade, por meio de políticas
públicas que proporcionem a dignidade da pessoa humana, outro
preceito constitucional basilar, impondo-se ao Estado o dever de
promover, pelos meios adequados, o implemento da obrigação de
garantir o referido direito, principalmente às classes sociais com
rendimentos econômicos menos favoráveis.

Assim, nestes termos, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei,
por se tratar de medida de relevante interesse social. Assim sendo,
submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a
presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 115 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, I, e 174 do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser
promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias, para tratar sobre os preços praticados pelos postos de
combustíveis, em especial, antes e após a vigência da Lei Estadual
10.956, de 5 de Dezembro de 2018, que prevê, dentre outros quesitos,
o aumento na alíquota do ICMS para 28,5 % (vinte e oito e meio por
cento) para a gasolina, que passou a vigorar a partir do dia 05 de março
de 2019, com o objetivo de prevenir práticas abusivas, a exemplo do
aumento arbitrário de lucros e formação de cartel, garantindo a defesa
dos direitos de todos os consumidores maranhenses.

Propõe-se que a referida Audiência seja realizada em 27 de
março do corrente ano, às 14h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

Como sugestão, deverão ser convidados representantes do
Ministério Público (MPMA), do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor (PROCON/MA), da Defensoria Pública do
Estado (DPE/MA), da Delegacia do Consumidor (DECON), da
Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ MA), do
Sindicato dos Revendedores de Combustíveis

(SINDCOMBUSTÍVEIS-MA) e da Ordem dos Advogados do Brasil
no Maranhão (OAB-MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 19/03/2019

REQUERIMENTO Nº 116 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvida a Mesa, seja solicitado ao Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, em caráter
emergencial, relatório detalhado acerca da atual situação das barragens
do Rio Pericumã, em Pinheiro/MA, e do Rio Flores, em Joselândia/
MA, incluindo:

a) apresentação dos 03 (três) últimos laudos técnicos e atestados
de avaliação da segurança e estabilidade das barragens;

b) cópia atualizada dos alvarás de funcionamento e
licenciamento;

c) análise de riscos associados a possíveis acidentes e
rompimentos referentes à estrutura de cada barragem;

d) classificação de risco das barragens;
e) providências adotadas quanto à segurança, prevenção e

controle das barragens em razão dos riscos de baixa, média e alta
complexidade;

f) projeto para realização de reparos e conservação das
barragens, cronogramas e prazo de execução.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.19
EM: 19.03.19

REQUERIMENTO Nº 117 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 004D 2019, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” à cantora, compositora e instrumentista Alcione
Dias Nazareth.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.19
EM: 19.03.19

REQUERIMENTO Nº 118 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
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submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 047/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE MARÇO DE 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.19
EM: 19.03.19

REQUERIMENTO Nº 119 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvida a Mesa, seja autorizada a visita de inspeção
na faculdade Kroton/Pitágoras, nas duas unidades localizadas em São
Luís/MA, a ser promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, acompanhada de representantes do
Ministério Público (MPMA), do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor (PROCON/MA), da Defensoria Pública do
Estado (DPE/MA), da Delegacia do Consumidor (DECON) e da Ordem
dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA), com o objetivo de
verificar as condições de funcionamento das instituições, em virtude
das inúmeras denúncias formalizadas pelos consumidores maranhenses.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida inspeção seja
realizada no dia 03 de abril do corrente ano (quarta-feira), às 17h.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 19/03/2019

INDICAÇÃO Nº 369 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos policiais para a cidade de Balsas- MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela guarda municipal, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 370 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor

Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos policiais para a cidade de Feira Nova-
MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela guarda municipal, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 371 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos policiais para a cidade de São João
Batista- MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela guarda municipal, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 372 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos policiais para a cidade de Tasso Fragoso-
MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela guarda municipal, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 373 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
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solicitando, em caráter de urgência, 02 (dois) ônibus escolares para a
cidade de São João Batista- MA.

A medida acima tem como finalidade minimizar a carência hoje
enfrentada pela população desse município, haja vista que seus alunos
necessitam de uma melhor qualidade no transporte, objetivando um
atendimento mais humanizado para os estudantes joaninos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 13 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 374 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 02 (duas) viaturas policiais para a cidade de
Pindaré- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, com as novas viaturas teremos uma maior qualidade
no patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pelos amigos pindareenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 375 / 19
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura- SINFRA, Senhor
Clayton Noleto, solicitando a implantação de dois sistemas de
abastecimento de água no município de São Raimundo das
Mangabeiras- MA, que visa atender as famílias das comunidades da
zona rural conhecidas como Botequim e Barracão que não contam com
água potável para consumo, nem tão pouco para realizar suas atividades
agrícolas, a proposição sendo atendida irá melhorar a qualidade de vida
da população mangabeirense.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 376 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Prefeito do Município de São José de Ribamar,
Senhor Eudes Sampaio,  solicitando, em caráter de emergência, 01
(um) suporte e 01 (uma) caixa d’água de 30.000 (trinta mil) litros para

melhorar o abastecimento de água que é fornecido para as centenas de
famílias da região.

O referido pedido trata-se do apelo feito pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista os inúmeros
ofícios encaminhados ao órgão competente permanecerem sem resposta
até o presente momento.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de março de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 377 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Clayton Noleto, solicitando, em caráter de urgência, a
inclusão no “Programa Mais Asfalto” das Avenidas Antônio Balé,
Maura Jorge e Raimundo da Silva Barros, localizadas no Município
de Lago da Pedra, por serem importantes vias por onde circulam
diariamente centenas de pessoas e veículos.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 18 de Março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 378 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Municipal de Transporte Coletivo,
Trânsito e Defesa Social do Município de São José de Ribamar,
o Coronel Gonçalo Alves de Sousa,  solicitando que, por meio da
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade – MOB, apreciem a
possibilidade de englobar os trechos da Rua Itaúna à Avenida Norte,
no Bairro Araçagi, no trajeto dos ônibus semiurbanos da linha expressa
metropolitana ou, alternativamente, que seja realizada a extensão das
linhas de transporte coletivo Alonso Costa/Parque Araçagi/Terminal
Cohab - A895 e Raposa/Araçagi/João Paulo - T979 para atender a
demanda da local indicado.

O referido pedido trata-se do apelo feito pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista os inúmeros
ofícios encaminhados ao órgão competente permanecerem sem resposta
até o presente momento.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de março de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 379 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
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encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Clayton Noleto, solicitando, em caráter de urgência, a
reforma de estradas vicinais que ligam os povoados “Murici” à “Baixão”
na zona rural do Município de Magalhães de Almeida, considerando
que a infraestrutura é um importante elemento ao desenvolvimento
socioeconômico daquelas comunidades.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 18 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 380 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado oficio ao prefeito municipal de São José de Ribamar,
Senhor Eudes Sampaio e ao secretário municipal de Obras,
Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor Isaú Alves
Angelim Filho, solicitando a recuperação total da pavimentação das
Avenidas 1,2,3 e Projetada, bem como da Rua Itaúna 16, localizadas
no Bairro Araçagi, em caráter de urgência devido à importância do
trecho que liga a Avenida Norte do Araçagi ao Parque Araçagi naquele
município, que encontra-se sem às condições mínimas de trafegabilidade
e acesso.

O referido pedido trata-se do apelo feito por pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista os inúmeros
ofícios encaminhados ao órgão competente permanecerem sem resposta
até o presente momento.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de março de
2019. – DR. YGLÉSIO – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 381 / 19

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário Municipal de
Saúde, Senhor Lula Fylho, solicitando, em caráter de urgência,
reforma integral do Posto de Saúde do Anil, pois encontra-se em
situação precária

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 382 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao
Secretário de Educação, Felipe Costa Camarão, solicitando, 01
(um) ônibus escolar para o Município Senador Alexandre Costa e 01
(um) ônibus escolar para o Município de São João dos Patos

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de fevereiro de
2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 383 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao
Secretário de Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
01 (um) aparelho de ultrassonografia e 01 (um) aparelho de
eletrocardiograma para o Hospital Municipal Lucas Veras, localizado
no município de Tutóia/MA, em virtude da altíssima demanda sobre o
nosocômio, que atende em torno de dez outras municipalidades na
região.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 384 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO Sr. FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO
DE ESTADO DA SAÚDE, EXCELENTÍSSIMO Sr. CARLOS
LULA, solicitando a construção de um Posto de Saúde no Residencial
Itamar Guará, na cidade de Imperatriz-MA.

Tal indicação se faz necessária, devido o atual Posto de Saúde
(antes residencial) está funcionando de forma inadequada, com
rachaduras, infiltrações e sem nenhuma estrutura física para atender ao
público.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
março de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Fernando Pessoa,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Deputado Glalbert, Senhor Presidente, queria só
fazer um registro aqui e pedir um Minuto de Silêncio antes do início
dos oradores, em razão da morte dos três jovens barra-cordenses, que
tiveram suas vidas ceifadas nos últimos dias agora, passando por
momentos de depressão, suicidaram lá na cidade de Barra do Corda só
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agora no mês de março. Queria pedir um Minuto de Silêncio, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – A pedido do Deputado Fernando Pessoa,
vamos fazer um Minuto de Silêncio, em posição de respeito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Queria, Senhor
Presidente, falar aqui da nossa última viagem que fizemos pelo
Maranhão. Estivemos na cidade de Pedreiras acompanhado de alguns
amigos, de alguns deputados aqui desta Casa. Estivemos lá tratando
sobre a barragem do Rio Flores, tratando sobre o Rio Mearim. E lá
tivemos uma audiência pública na cidade de Pedreiras. Também lá
visitamos vários amigos, vários correligionários políticos. E aí, Senhor
Presidente, lá foi dada a iniciativa que a Câmara Federal e que os
nossos representantes federais, os nossos deputados federais,
representados naquele ato pelo Deputado Hildo Rocha, irá tentar,
junto com toda a nossa bancada federal maranhense, mudar a
administração das barragens para a CODEVASF, Senhor Presidente. E
isso foi deliberado lá na última audiência pública na cidade de Pedreiras.
Também estivemos na cidade de Chapadinha, Senhor Presidente. Nos
reunimos com a ex-prefeita senhora Belezinha, os vereadores de
oposição daquele município. E aí, Senhor Presidente, lá foi tratado, foi
feito o pedido daquele grupo político para que trouxéssemos ao
Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto algumas
situações que tem lá na cidade de Chapadinha, que tem deixado todos
os chapadienses muito tristes. E aí, Senhor Presidente, aqui, nós
estamos trazendo ao conhecimento do Governador Flávio Dino, por
meio de Indicações, pedindo que o Governador Flávio Dino possa
agora, na maior brevidade possível, no mês de agosto, quando vai
iniciar as obras do Mais Asfalto, possa contemplar a cidade de
Chapadinha. Pois a cidade está precisando bastante, ali no centro da
cidade, em vários bairros da cidade está precisando de um recapeamento.
E aí, Senhor Presidente, nós estamos aqui fazendo esse pedido, porque
o grupo político, lá da Senhora Belezinha, a Vereadora Nildinha, o
Vereador Itamar, e todos os Vereadores que compõem a oposição da
cidade de Chapadinha, nos fez esse pedido. E aí, Senhor Presidente,
também, veio nos pedir sobre a obra da CAEMA. Essa obra, Senhor
Presidente, que está paralisada há vários dias. Essa obra que iniciou
ainda no mandato da ex-Governadora Roseana Sarney. E até o presente
momento, ainda está paralisada. E aí, Senhor Presidente, nós também
temos uma Indicação ao nosso Presidente da CAEMA, Dr. Carlos
Rogério, que, na maior brevidade possível, possa iniciar essas obras na
cidade de Chapadinha. Também, Senhor Presidente, pedimos um
ônibus escolar para a cidade de Riachão, a pedido do também, do
nosso grupo político, dos Vereadores, dos nossos companheiros Guto
Coelho. E também pedimos a revitalização da avenida principal do
bairro Coqueiro, zona rural de São Luís, que interliga os bairros: Vila
Samara, Jussara, Coqueiro, Tauá-Mirim e Jacamim. Estes são os nossos
pedidos ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto, ao
Presidente da CAEMA, Carlos Rogério. Senhor Presidente, nada mais
a tratar, satisfeito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Senhores Deputados, a gente está com orador
na Tribuna. E eu pediria, se possível, se quisesse fazer uma reunião
que V.Exas. marcassem um horário mais oportuno. Até por respeito
aos oradores que estão usando a Tribuna. Eu vou suspender a Sessão,
por cinco minutos, já que não tem mais nenhum orador inscrito no
Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Reaberta a Sessão. Deputado Vinícius Louro,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários neste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para falar da grande reunião que tivemos junto a Câmara
Municipal de Pedreiras. Momento oportuno onde eu quero aqui
agradecer a todas as pessoas que estiveram ali presentes, quero agradecer
a presença da Deputada Daniella Tema, do Deputado Ciro Neto, do
Deputado Fernando Pessoa que estiveram presentes naquela reunião,
onde o idealizador daquela reunião foi o Klebinho Branco, foi o Comitê
de Bacias em nome do Zé Filho e lá estiveram muitos Prefeitos.
Começando nominar pelo Prefeito Erlano Xavier, Presidente da
FAMEM. Estiveram lá o Prefeito Jailson Fausto, a Prefeita Eudina
Costa, Prefeito Fred Maia, Prefeito Alexandre Lavepel, Prefeito
Mudinho, Prefeito Farinha Paé, Prefeito Bine, Prefeito Miltinho da
cidade de São Mateus. Estiveram também vários representantes como
Dona Socorro, representando o Prefeito Júnior, estiveram também
Graça Ildete, ex-deputada, representando o Prefeito Edvan, de Bacabal.
Estiveram também outras lideranças, sociedade civil organizada naquela
reunião. Deputado Edivaldo Holanda, a reunião que houve no sábado
na cidade de Pedreiras, na Câmara Municipal, onde eu quero também
agradecer ao Presidente da Câmara Bruno Curvina onde também se fez
presente. Também estava presente o Prefeito de Pedreiras, Antônio
França, e no decorrer do meu discurso vou falar das demais autoridades
que estiveram lá. E a reunião foi muito oportuna, Deputado Edivaldo
Holanda, haja vista que veio tratar de um tema importantíssimo que
hoje está na atualidade. Nós podemos acompanhar o que aconteceu no
estado de Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, e na cidade de
Mariana, onde as barragens se romperam trazendo todo um prejuízo
ao Estado, trazendo uma catástrofe que veio vitimar várias pessoas e
hoje estão aí as investigações para realmente saberem quem são os
culpados dessas tragédias. Mas aqui no estado do Maranhão nós temos
11 barragens, Deputado, e sabemos que duas dessas barragens estão na
situação precária, em uma situação em que já existe laudo técnico
dizendo que o risco é médio. Isso em 2014, haja vista que depois de 05
anos, eu tenho certeza, se forem fazer outra vistoria naquelas barragens,
o risco hoje já vai ser bem maior. E essa audiência foi justamente para
tratar sobre essas demandas, sobre as demandas das Barragens. E lá
nós tivemos várias situações. Primeiro, solicitaram que a Barragem do
Rio Flores saísse da administração do DNOCS para vir para a
administração da CODEVASF. Segundo, a própria administradora
manter a questão da segurança, haja vista que muitos dos equipamentos
que estão ali estão depredados e muitos também foram furtados. Hoje,
na Barragem do Rio Flores, está o seu sangramento, por meio do
vertedouro, total. O nível das águas do rio Mearim já elevou bastante,
faltando aí um metro para já começar a alargar as casas em Trizidela do
Vale. Mas o que me chama a atenção, Deputados, é que imaginemos
nós que a barragem de Brumadinho e a Barragem de Mariana tinha uma
treze milhões de metros cúbicos de rejeitos e a outra vinte e dois
milhões cúbicos de rejeitos. Presidente, analise bastante: uma com
treze milhões de metros cúbicos de rejeitos e a outra com vinte e dois
milhões de metros cúbicos com rejeitos. A Barragem do Rio Flores tem
um bilhão e quatrocentos milhões de metros cúbicos de água. 0lha a
disparidade, se ali vier a romper, Deputado Rafael Leitoa. Eu sei que V.
Ex.ª está bem armado aí. Se aquilo ali vier a acontecer, é um tsunami
fluvial. Irá afetar várias cidades, não só aquelas. Deputado Rito Rolim,
está à beira do Rio Mearim. Para concluir, Senhor Presidente, eu peço
até mais um pouco desse tempo para tratar dessa demanda, que é uma
demanda muito importante, que é a Barragem do Rio Flores. Não só as
cidades que estão ali no leito do rio Mearim, mas vai afetar cidades
como Lima Campos, Igarapé Grande, cidades, Deputado Edivaldo
Holanda, até 30 km da margem do rio Mearim. E a nossa preocupação
é pertinente. Nós precisamos de resultados que aconteçam o mais
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rápido possível. Também esteve presente o Superintendente da
CODEVASF lá. Ele garantiu que a CODEVASF é um órgão que vai
administrar com presteza essas barragens, principalmente porque a
CODEVASF tem uma sede aqui no Maranhão e a CODEVASF não
tem. Você para tratar com a CODEVASF, você tem que ir no Estado de
Fortaleza. E imaginemos nós, se vier a acontecer uma catástrofe dessa
magnitude na cidade de Pedreiras. Haja vista, deputados, também, nós
temos que trabalhar se vir, no Estado do Maranhão, a acontecer aquela
chuva que aconteceu no Estado de São Paulo, uma chuva repentina,
uma chuva que não mandou recado, nem os sistemas de meteorologia
detectaram o tamanho daquela chuva. E aí aconteceu, Presidente, o que
aconteceu no Estado de São Paulo, que até hoje, a cidade está debaixo
d’água. Imaginemos nós se isso vier a acontecer na Barragem do Rio
Flores, na cidade de Joselândia. E essa preocupação não é atual. É uma
preocupação antiga, porque todos os anos a gente vem tratar da
Barragem do Rio Flores, porque todos os anos tem enchente do Rio
Mearim que afeta várias cidades. Então, Senhor Presidente, eu quero
lhe agradecer pelo tempo. E quero pedir o seu apoio como aqui também
usei o nome de todos os deputados desta Casa, como o líder do Governo,
o líder do Blocão, o líder do Bloco Solidariedade/ PP e os demais
deputados, o nosso presidente que se manteve logo sensível à causa. E
está dando total apoio a essa causa de revitalização da Barragem do
Rio Flores. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, a todos que nos acompanham pela TV
Assembleia. Eu queria pedir, inclusive a presença do Deputado César
Pires, aqui no Plenário. Eu vou tratar de um assunto que também diz
respeito à Vossa Excelência. Eu acho importante Vossa Excelência estar
presente, aqui no Plenário, apesar de estar no Pequeno Expediente,
não caber apartes, mas é importante a presença de Vossa Excelência.
Não fique assustado, Deputado, eu jamais falaria algo que fosse de
encontro a Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência tem uma
reputação ilibada dentro da vida pública. Não há o que falar da sua
pessoa. Mas eu venho tratar, Deputado César, de um assunto que é de
interesse da população de Santa Rita, portanto também é de interesse
de V.Exa., é de meu interesse. Somos votados naquela cidade. E diz
respeito à construção da ponte sobre o Rio Itapecuru ligando ali o
povoado de Areias até o povoado Porto Alegre, ligando para o outro
lado do rio na cidade de Santa Rita. E que tem algo em torno de oito mil
a dez mil pessoas morando naquela zona rural, Presidente Deputado
Glalbert Cutrim. Eu lembro de sonhos, de lutas, de início de debates
para que essa ponte pudesse virar realidade. E lembro ainda meu saudoso
pai falando sobre essa ponte, lutando para que ela pudesse se tornar
realidade, dando início a elaboração de projetos, de estudos a respeito
daquela ponte. E aí no ano de 2013, final do ano de 2013, salvo engano,
Deputado César Pires, travando também essa luta que não era uma luta
individual, mas era uma luta coletiva, uma luta de todos, foi dado início
a um convênio para que fosse feita a construção dessa ponte. Pois
bem, Senhor Presidente, esse convênio foi iniciado, logo em seguida
findou o mandato do governo que estava naquele momento e o convênio
ficou paralisado no final daquele governo ainda. Quando entra em
2015, o Governo Flávio Dino, lembro-me de uma reunião que
participava o Deputado Arnaldo, eu, o Governador Flávio Dino, a
Secretária das Cidades, à época, Secretária Flavia Alexandrina. E a
gente discutia sobre esse tema, sobre esse convênio da ponte sobre o
rio Itapecuru em Santa Rita. E, na ocasião, o Governador Flávio Dino
ouvindo, como lhe é peculiar, me disse: “Deputado Neto, vá até ao
município de Santa Rita e garanta àquela população que esse convênio
irá continuar e que vamos garantir a construção dessa ponte”. Assim
eu fiz, Deputado César. Aí o Prefeito Tim Ribeiro, prefeito da época,
veio até São Luís, nós fomos até a Secretaria das Cidades sentar com a

Secretária Flávia, para destrinchar o que precisava ser feito naquele
convênio para que ele pudesse ter a sua continuidade. Ainda faltava
mais de 80% de liberação de recursos daquele convênio. Pois bem, o
Prefeito Tim regularizou tudo o que estava precisando ser regularizado
no convênio e o convênio foi retomado com a liberação, naquele
momento, de R$ 800 mil. Logo em seguida vieram as eleições
municipais, houve uma sucessão na Prefeitura Municipal de Santa
Rita, entra uma nova gestão e, mais uma vez, como era uma nova
gestão precisávamos dialogar com o Governo do Estado. Assim fizemos,
voltamos à SECID, voltamos até o Governador Flávio Dino e o
Governador Flávio Dino, com a sua sensibilidade, disse: “Não me
importa o Prefeito que esteja sentado na cadeira, me importa que essa
obra seja feita no município de Santa Rita e que beneficie mais de 10
mil pessoas que moram do outro lado do rio Itapecuru”. E assim nós
fizemos, Senhor Presidente. Assim foi dado continuidade àquele
convênio. Pois bem, Deputado César, aquele convênio tratava, depois
a gente foi aprofundar a respeito daquele convênio, ele tratava da
construção da ponte, porque existia a probabilidade de um recurso que
estava na Caixa Federal fazer as cabeceiras da ponte. Então haveria um
conjunto de esforços ali para que essa ponte pudesse ser feita. Fui até
a Caixa Econômica Federal, inclusive com atual gestor daquela cidade.
Chegando lá Presidente Glalbert, a Superintendente da Caixa nos
informou que a cabeceira da ponte não poderia ser feita com recursos
da Caixa Econômica Federal. Porque o convênio com o Governo Federal
era para fazer uma ponte por completo e não apenas uma cabeceira.
Ali eu discordei da Superintendente, mas, enfim, regras da Caixa
Econômica Federal, não há o que se discutir. Volto ao Governador
Flávio Dino, Deputado César, para que a gente posso concluir o que
você lutou, o que meu pai lutou, o que eu lutei, o que tantos lutaram.
Volto ao Governador e digo: ‘Governador, ainda faltam mais R$ 2
milhões para completar o serviço daquela ponte’. Porque o recurso
que estava na Caixa Econômica Federal não poderá ser usado para
fazer as cabeceiras. E o Governador de imediato, Presidente Glalbert,
disse: “Deputado Neto, volte ao município de Santa Rita e diga ao
povo de Santa Rita que o recurso para fazer as cabeceiras da ponte
estão garantidos”. Nós voltamos ao município de Santa Rita, demos
entrevista e mostramos que o Governo do Maranhão no primeiro
convênio colocou R$ 4,8 milhões e depois colocou mais R$ 2 milhões
para fazer uma ponte daquela magnitude. Então é importante, Deputado
Ariston, Deputado Arnaldo Melo, Deputada Helena, que o povo de
Santa Rita, o povo do Maranhão tenha ciência de como começou essa
luta e tenho a necessidade, Deputado César, de frisar o seu nome
porque você também fez parte dessa luta para que daqui a pouco se
torne realidade a construção daquela ponte no município de Santa
Rita. Então em nome do povo de Santa Rita, em nome do povo do
Maranhão, eu quero agradecer ao Governador Flávio Dino, grande
responsável pela conclusão de uma ponte tão importante e que tantos
personagens fizeram parte dela. E aqui eu posso citar o Ex-Deputado
saudoso João Evangelista, o Deputado César Pires, o Deputado Neto
Evangelista, a Secretária Flávia Alexandrina, que foi uma gigante para
que isso pudesse se tornar uma realidade. Obrigado, Governador Flávio
Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Registro a presença do vereador de Tuntum,
Everaldo, a pedido da Deputada Daniella Tema. Convido o Deputado
César Pires à tribuna, por cinco minutos, sem apartes. Aproveito para
registrar também a presença do Deputado Estadual e Secretário da
Casa Civil, Deputado Marcelo Tavares.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos e ilumine os nossos sonhos.
Senhor Presidente, Senhores, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa,
meus pares aqui presentes, galeria, imprensa, senhores servidores. O
meu assunto é outro, mas eu quero parabenizar a postura, como sempre,
do Deputado Neto Evangelista, por quem eu tenho um respeito muito
grande, histórico, e pelo pai dele também. E reconhecer a luta que o
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Deputado João Evangelista teve, a luta que nós tivemos. Nós tivemos
a felicidade, o Deputado Neto sabe disso, de liberarmos os primeiros
recursos para aquela ponte, onde foram feitos os pilares todos. O ex-
Vice-Prefeito Ariston está aqui, testemunha vivo. Nós temos fotos da
forma como foi lançada, da construção que foi lançada. Na época, ele
Vice-Prefeito também, o Tim Prefeito. Os pilares deixei todos conclusos.
O destino não quis mais que a gente pudesse fazer porque mudou de
mão o Governo do Estado, e as dificuldades evidentemente por
parlamentares de oposição. Todos nós sabemos disso. Mas a postura
do Neto sei. E tenho certeza que ele vai continuar lutando. E eu torço
junto também com o Deputado Ariston, que é um torcedor entusiasta
também dessa situação. Unirão forças mais o Prefeito Hilton Gonçalo,
um prefeito muito correto como o Tim foi. E eu tenho certeza de que
já, já nós estaremos trafegando por essa ponte. Mas a finalidade de nós
subirmos à tribuna, Presidente, é para tratarmos da nossa Frente
Parlamentar de Defesa de Diabéticos e Hipertensivos. É uma Frente
que nós criamos. Primeiro, porque também nós tivemos a felicidade, e
tudo que Deus nos dá é bom, de sermos diabéticos e trato ele com
causa própria. E também por entender a necessidade de muitos
parlamentares e de muitos outros cidadãos que necessitam desse tipo
de atendimento. Eu sei e tenho consciência e procurei me consultar,
aqui inclusive, com a Deputada Helena Duailibe, uma pessoa
experimentada e médica também, o Yglésio também, para a gente poder
fazer esse pronunciamento. E sei que o atendimento, aprendi com eles
também, deveria ser um atendimento de questões básicas, vindo da
prefeitura ou das prefeituras. Mas o certo é que nós temos uma realidade
dura e crua e que, para alguns, é 6 a 8%, para outros, é de 10 a 20%. O
certo é que eu sei que o Governo do Estado está sendo irresponsável
por fechar o CEMESP e deixar de fora o atendimento de quase dez mil
pessoas por mês em relação a isso. Remete-se a atendimento, segundo
eles, lá para o Pam Diamante, mas retira toda a estrutura humana, toda
a estrutura de ambiência física e tecnológica e não manda para lá para
poder suprir as carências. Ou seja, se lá já era deficitário, naquela
situação do Pam Diamante se tornou mais ainda quando perdeu 70%
dos funcionários do CEMESP. E de lá também foram retirados alguns
funcionários do Pam Diamante. E estive com o presidente da Associação
dos Diabéticos e Hipertensos do Maranhão, onde nós começamos a
discutir, já estou pedindo também para nós tratamos com a questão
médica também que faz atendimento a esse tipo de situação para
mostrarmos o grau de responsabilidade do Governo do Estado. Tenho
conhecimento que aqui ao lado do Piauí o atendimento básico, o
Governo do Estado dá aporte financeiro para que esse tipo de demanda
não chegue na capital Teresina. Deveria ser de igual monta, de igual
ordem, também o Governo do Estado, aqui no Maranhão, fazer isso,
mas faz pelo contrário, Deputada Daniella. Eles fecharam o CEMESP,
deixaram pessoas hipertensas às vezes de 5h da manhã às 5 da tarde,
sem atendimento. Deixaram mutilados na Santa Casa e nos corredores
dos Socorrões da vida sem atendimento. E eu pergunto a V.Exas.:
Vamos nos silenciar diante disso? Vamos ser paralisados e ficar inertes,
uma Assembleia talvez que o Governador diga assim: É a Assembleia
dos meus sonhos, de poder ter uma Assembleia que não se movimenta
no sentido de defender os interesses sociais? Ou nós vamos reagir a
esse tipo de coisa? A dor que aquelas pessoas sentem parece que não
tem ressonância nem eco e às vezes procuramos refúgios nas
dificuldades federais. Porque fica muito mais fácil nós evoluirmos e
virar as costas para os interesses do Estado. Talvez por medo, talvez
por ausência de coragem, talvez por não saber a dor que o cidadão
sente. Eu acho que isso, sim, é que nós devemos lutar em relação a isso.
E é por isso que eu criei essa Frente Parlamentar de Hipertensivos, de
Diabéticos. Nem sequer os insumos para mensurar a glicemia não tem,
Deputada Cleide. Falta o esparadrapo, faltam as gazes para poder
fechar as feridas mutiladas pelo mau tratamento, ou pela falta de
assistência. Isso é correto? Se alguém quiser dizer que é correto que
silencie. Porque, na verdade, se silenciar é porque estão apoiando esse
modus operandi. E eu disse aqui, Deputado Arnaldo Melo, nesta Casa,
que, em 2015, foram gastos 282 milhões com a saúde; em 2017, 287 e
de 2018, pagos, Deputado Arnaldo Melo, no Portal da Transparência

apenas 280 mil reais. Diminuiu o aporte financeiro, subtraiu-se hospitais
e fechou UPAs em todo o Estado. E para aonde vão os doentes? Se
cada vez mais aumenta a quantidade de doentes e as necessidades. E
volto a frisar aqui, num Estado em que 12.5% da sua população ganha
R$ 85,00; 50%; R$ 402,00, Deputado Zito Rolim. Vossa Excelência,
que foi Prefeito bem-sucedido, me diga: tem condição de administrar
uma situação dessa? Deputada Daniella, seu marido é médico, a senhora
é Primeira-Dama de Tuntum, o dia a dia do dinheiro é suficiente que o
Estado passa para suportar tudo aquilo. O hospital de Presidente
Dutra está funcionando a contento? E o silêncio franciscano de um
mosteiro. Vamos lutar, gente, para poder atender essa Frente que nós
criamos. Eu tenho certeza de que tenho apoio aqui nesta Casa de
pessoas corretas e que já lutaram com os dissabores com a falta de
aporte financeiro e de recursos para tocar seus projetos para frente.
Fica aqui o registro e o meu carinho e respeito a todos vocês que
assinaram essa Frente. Promoverei a primeira audiência pública, vou
começar a divulgar, a marcar e a visitar. Ontem eu recebi, que tinha
recebido a tempo passado, um telefonema do ex-prefeito Luís Fernando,
a quem temos amizade, para visitar um ambiente que ele criou em
relação a isso em Ribamar. Vi ele assumir e pensei que tinha esquecido
o compromisso. Ontem por volta das 18h recebi um telefonema do
Eudes, Prefeito agora: “César, o compromisso que o Luís Fernando
assumiu com você, ele quer que você volte aqui no dia 21 de novo para
você visitar a nossa ambiência, o nosso trabalho e como têm prosperado
a nossas ações em relação a hipertensos e diabéticos”. Visitarei dia 21
com a Associação dos Hipertensos e mais outras pessoas e pedirei a
Assembleia que acompanhe, vou oficiar ao setor de comunicação que
me acompanhe para eu registrar como quando a Prefeitura quer e tem
condição faz, e o Estado faz é destruir o que é feito. Pessoas chegam 5h
da manhã, 5h da tarde com fome, com fome! E que alguém diga que é
mentira, no Pan Diamante, e não é atendido e está com diabetes e o
Governo vira as costas e a “saúde vai bem”. Bem onde?

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, trago para reflexão o tema da semana passada que
eu não tive a oportunidade de tratá-lo nem na quinta-feira passada e
nem ontem, que é uma reflexão sobre a tragédia da semana passada
ocorrida na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Parece-
me que teve até um colega que na quinta-feira pediu um minuto de
silêncio pelo ocorrido no município de Suzano. E ao mesmo tempo
fazer, tentar fazer um rápido paralelo para reafirmar essa reflexão a
respeito do ocorrido, o atentado ocorrido em duas mesquitas em Nova
Zelândia. E aí trazer um debate sobre a questão da flexibilização do uso
de armas. Enquanto pelo ocorrido em Nova Zelândia a primeira
Ministra determinou que encaminhará um projeto de lei para tornar
mais rígido o acesso ao porte de armas, aqui no Brasil lideranças
destacadas do Governo, a exemplo do Major Olímpio, que é uma das
principais lideranças do atual Governo no Senado, diz que se os
professores estivessem armados essa tragédia, talvez, tivesse sido
evitada. Ou seja, ele não só defende e promove o livre acesso às armas
como também defende que o professor ao invés de ter em suas mãos o
livro, a capacitação, a formação, ele defende que os professores usem
a arma nas escolas. E aí eu trago esse debate para a reflexão, porque
tem se intensificado esse debate pelo fato de que uma das primeiras
medidas do Presidente Jair Bolsonaro, ainda no dia 15 de janeiro, foi
editar um decreto para facilitar a compra e a posse de armas no Brasil,
como uma medida do seu programa de Governo voltada para garantir
segurança aos cidadãos brasileiros. Como se ter acesso a arma é uma
política de segurança. Um grande equívoco desse Governo que se elegeu
com a promessa de trabalhar uma proposta de segurança pública para
o Brasil e não tem apresentado nenhuma proposta. E aí eu trago um
dado que, de acordo com um especialista que estuda o tema da violência,
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diz que a flexibilização do número de armas no Brasil pode triplicar
nos próximos três ou quatro anos. Ou seja, nós podemos saltar de sete
milhões de armas, para 21 milhões de armas. Um retrocesso na política
de desarmamento em nosso país. E esse saltar de sete milhões de
armas para 21 milhões de armas desperta o olhar dos empresários da
indústria, das fábricas de armas no mundo, sobretudo, os americanos.
Talvez tenha sido por isso que o Senador Flávio Bolsonaro, uma das
primeiras medidas que ele toma, é apresentar um Projeto de lei que
flexibiliza a instalação de empresas que fabricam armas no Brasil. Talvez
dando resposta àqueles que lá dos Estados Unidos financiaram a
campanha do seu pai, Jair Bolsonaro. E eu trago, também, dados de um
estudo sobre o desarmamento que diz que 133 mortes foram evitadas
a partir da entrada do Estatuto do Desarmamento em vigor. E essa lei
foi responsável por estancar o ritmo do crescimento desse tipo de
crime no país. Ou seja, a taxa subiu em média 8% ao ano entre 1980 e
2003, a taxa de homicídio, que é o período anterior a lei. E de 2004 até
2014 o crescimento anual foi de apenas 2,2%. Não quero dizer com
isso que o Brasil não continua nas estatísticas do país que mais mata,
que mais comete homicídio a partir da arma de fogo, mas é importante
que se faça esse debate, se faça essa reflexão a partir desse episódio. E
ao invés das autoridades pensarem em flexibilizar a liberação de armas,
nós que somos representantes do povo temos que fazer esse debate
para dizer que liberar arma não resolve. Só aumenta os índices de
violência, não só no país, mas em todo o mundo. Muito obrigado,
Senhor Presidente, pela tolerância.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria da
Deputada Ana do Gás (lê).

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente ....

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu queria
destacar, primeiro, a importância do tema que a deputada Ana do Gás
está propondo para fazer parte do curriculum do ensino médio das
nossas escolas. Eu acho que não é um tema para a gente apreciar em
medida de urgência, salvo engano, ela está pedindo aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – A urgência, na verdade, já está aprovada.
Aqui nós já vamos votar, inclusive eu iria suspender a Sessão agora
para que as comissões...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pronto,
eu queria inclusive pedir a V.Exa., seria interessante a gente chamar a
SEDUC, aqui na Assembleia Legislativa, para a gente debater esse
tema. Eu acho que não é um tema que dá para a gente, aqui no Plenário,
dar parecer das Comissões e já aprovar ou não. Porque é um tema de
grande relevância, é uma importância, aqui não se está discutindo o
mérito do tema. O mérito é importantíssimo. Aqui está se discutindo a
real, inclusive a real aplicação dessa futura lei dentro do ensino médio.
Então, eu acho razoável que a gente chame a SEDUC, aqui na
Assembleia. A gente pode chamar, Senhor Presidente, dentro da
Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição Justiça
pode chamar a SEDUC aqui para que a gente não aprove isso dentro,
não apresente relatório dentro do Plenário e amanhã fique uma lei
obsoleta, que o próprio Estado não consiga aplicar. Porque, de qualquer
maneira, você vai estar alterando o curriculum obrigatório das escolas
de ensino médio. E isso não se faz assim. Isso tem todo um debate.
Isso tem toda uma discussão que a gente precisa aprofundar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Neto, como o Requerimento de
Urgência já foi aprovado ontem e a gente teria que votar hoje a emissão
dos pareceres das Comissões Técnicas para poder levarmos a
apreciação do Plenário, mas eu acatando a opinião de V. Ex.ª, eu peço
que mesmo assim eu suspenda a Sessão e passe a palavra a V. Ex.ª, que
vai conduzir os trabalhos para a emissão de Parecer, e V. Ex.ª junto
com os membros da comissão entre em comum acordo e junto com o
autor do Requerimento de Urgência, que, se não me engano, é o
Deputado Duarte Júnior, para que tenha esse debate e a gente possa.
Então, a Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO GLALBERT
CUTRIM - Reaberta a Sessão. E passo a palavra ao Deputado Neto
Evangelista, por favor, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - O
Relator, Deputado Yglésio, pediu vistas ao Projeto baseado no que a
gente já havia discutido, um pedido da Secretaria de Educação, inclusive
que é favorável ao tema, mas quer discutir de forma mais ampla o
Projeto e vamos discutir dentro da CCJ e concedemos a vista do Projeto
ao Deputado Relator, Deputado Yglésio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Projeto de Lei n.º 074/2019, foi concedido
vista ao Deputado Yglésio. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 041/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Já fica incluído, Deputado Zé
Inácio, na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento n.º 103/2019, de
autoria do Deputado Adelmo Soares (lê). Em discussão.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Deputado Adelmo, eu gostaria de me subscrever, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Com certeza,
autorizado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O Deputado Vinícius também está pedindo,
Deputado Adelmo, e também peço a V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Será uma
honra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Muito obrigado. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 107/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. O Deputado está ausente, fica na Ordem do Dia da próxima
sessão. Requerimento n.º 110/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus. O Deputado Felipe dos Pneus também está ausente, então
fica para a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 112/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa
(lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
Deputado Rafael Leitoa, pela ordem. Na verdade, esse pedido de
informações já tenho tratado com o Diretor do DNIT Regional, Dr.
Gerardo, sobre as informações dessa Rodovia, BR-226, que há mais de
2 anos foi emitida ordem de serviço e, mais uma vez, mais uma obra
essa empresa não consegue concluir. Estive na semana passada,
inclusive, reunido com o Senador Marcelo Castro, do Estado do Piauí,
que também tem obviamente interesse na conclusão dessa rodovia
federal e que prometeu ajudar esse processo dentro da comissão e
orçamento do Senado, para que a gente possa conseguir também o
restante do recurso. Mas cobrar de forma efetiva e do ponto de vista
formal, por isso as informações são necessárias, a rescisão imediata
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deste contrato com a construtora Hytec. Porque já ficou comprovado
que ela não tem capacidade técnica, financeira para concluir essa obra,
que tanto atrasa o Estado do Maranhão. Então isso é só para fortalecer
a nossa luta pela rescisão contratual com a empresa. Porque, inclusive,
o Ministro da Infraestrutura esteve já no Estado do Maranhão colocando
que a empresa que não, consequentemente, andar esses contratos serão
reincididos. E esse é vital para o bem de nosso Estado, a rescisão desse
contrato. Por isso pedido de informação ao DNIT.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu comungo da mesma opinião do
Deputado Rafael Leitoa, haja vista que este problema é um problema
crônico. Este problema já foi tratado todos os anos na legislatura
passada por meio da Comissão de Obras de Serviço Público desta
Casa. O Superintendente do DNIT já esteve lá na Comissão, já esteve
em audiência Pública, onde teve a presença de vários deputados federais,
esta Casa na sua totalidade. E o que eu observo por meio dessa questão
das estradas maranhenses é que os órgãos competentes tem que tomar
providências, Deputada Cleide Coutinho, para que não possa acontecer
isso novamente, Essa empresa Hytec, que vem causando todos os
transtornos na recuperação dessas rodovias maranhenses, tanto na
BR-135, fazia parte de um consórcio, onde já foi recendido esse
contrato. Mas atrasou vários anos para que aquele trecho da BR-135
de Miranda do Norte até São Mateus, que hoje agrava mais ainda até
Alto Alegre, possa ser sanada de forma urgente. Imaginemos também
que nós queremos aquela conserva, Deputado Glalbert Cutrim, dentro
de um tapa buraco e, sim, trocando a malha viária na sua totalidade,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
Como vota a Deputada Andreia Rezende? Deferido. Requerimento nº.
114/2019 de autoria do Deputado Fábio Macedo (lê). Como vota a
Deputada Cleide Coutinho? Como vota a Deputada Andreia Rezende?
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia para a Sessão desta quarta-feira,
dia 20 de março. Requerimento n.º 116 e 119/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; Requerimento n.º 117, de autoria do
Deputado Wendel Lages; Requerimento n.º 118/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno; Requerimento n.º 120/2019, de autoria
do Deputado Pastor Cavalcante, além do projeto n.º 247/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio, que aprovamos hoje a questão do
regime de urgência.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos. Aproveito aqui
para registrar a presença, em Plenário, dos senhores João Batista,
Francisco Felix e Adilton Lima, da Associação COVAIN, de Peritoró.
Totonho, Washington Luís Pedreiras, Antônio César e Severino, do
Município de Pedreiras, Todos, a pedido do Deputado Vinícius Louro.
Tempo dos Partidos ou Blocos:

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

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Gostaria de
usar o Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro pelo Tempo da
Liderança do Bloco PR e PMN.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente,
aproveito o ensejo, já quero que inscreva o Deputado Wendell Lages
para o tempo do Bloco.

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, onde eu quero saudar aqui o Senhor
João Batista, da Cidade de Peritoró; Francisco Félix, está aqui escrito;
Adailton, Lima; Totonho, da Cidade de Pedreiras; Washington Luís, da
Cidade Pedreiras; Antônio César; Senhor Severino, da Associação de
Peritoró, Associação COVAIN, e os demais da associação COMAVAN.
Enfim, saudar também meu irmão Serapião Louro, que entrou em contato
com nosso gabinete e solicitou hoje uma audiência junto aos
representantes da MOB. Senhor Presidente, é um problema que nós
temos que trazer para esta Casa. Quero aqui aproveitar. E convidar
todos os Deputados Estaduais, Deputado Edivaldo Holanda, Arnaldo
Melo, Yglésio, Daniella Tema, Neto Evangelista, que todos possam
comparecer agora terminando a Sessão, ali no Plenarinho, onde temos
vários representantes da categoria de Van, para que junto que o
representante da MOB, a gente possa deliberar sobre alguns assuntos
que estão trazendo um pouco de transtorno à classe. Uma delas é o
tempo, que, segundo eles, é um tempo curto e não há a possibilidade
dessa adaptação, nesse prazo de 45 dias ou 60 dias, para que eles
possam se adequar. Terceiro é sobre a questão, Deputado Edivaldo
Holanda, dos veículos, porque a MOB estipulou a validade desses
veículos, salvo engano, aí de 2011 até agora ou anos mais novos. E
muitos deles nós sabemos que tem veículos mais antigos, mas que
estão na questão da sua conservação, tendo todas aquelas prioridades
de segurança para se oferecer um bom trabalho. E eu fico aqui satisfeito,
porque é um tema que nós temos que trazer para esta Casa. É um tema
Deputado César Pires que nós temos que chamar o representante da
MOB para gente ter um consenso dentro dessa reunião para que não
possa atrapalhar nem o Estado e nem atrapalhar o trabalho desses
homens que são aí, que vem trabalhando para trazer e levar as pessoas
para seus lugares de origem. Eu imagino se essas vans todas vierem a
parar por falta de um consenso dentro dessa reunião, quem vai sair
prejudicado? Tanto são eles, os vanzeiros, mas como o Estado que vai
deixar de arrecadar por meio de tudo o que eles geram para o Estado e
também as pessoas, Deputado. Porque imaginemos nós ali que Pedreiras
só tem uma linha, da Guanabara, e tem outra empresa que presta o
serviço de transporte, mas aquelas pessoas que não terão essas vans
direto, periodicamente, que vão ser prejudicadas para ali de Pedreiras,
toda a região ali que entra Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale,
Bernardo do Mearim e assim sucessivamente. Então quero aqui
aproveitar, Deputado Rafael Leitoa, V. Exa como líder do Governo,
também convidar V. Exa para fazer parte dessa reunião agora, que
iniciaremos no Plenarinho. Então quero agradecer a presença de todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Eu estava inscrito,
na verdade vou abdicar do tempo e me reinscrever para amanhã, porque
estou fazendo um levantamento para tratar sobre o acordo de
salvaguardas, entre o Brasil e os Estados Unidos, no que diz respeito
ao uso comercial da Base de Alcântara. Eu me inscrevo para falar
amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ok. Deputado Adelmo, mais alguém?
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O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Não, não

tem ninguém.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Declina. Bloco Parlamentar Democrático
PRP/PMN, Deputado Wendell Lages, por oito minutos com direito
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria,
profissionais da imprensa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia,
povo do Maranhão. Eu venho à tribuna para registrar que na semana
passada estivemos no Aeroporto de São Luís visitando a
Superintendente, Senhora Taise Brandão, para falar a respeito de uma
Indicação que fizemos ainda no mês passado, solicitando algumas
melhorias para o aeroporto, cadeiras, e etc. E na visita que nós
estivemos, lá no Aeroporto, constatamos a vontade da Superintendente
de poder modernizar, sim, o Aeroporto de São Luís. Onde já foram
atendidas algumas solicitações como a colocação de mais cadeiras,
dentre outras solicitações que vão ser realizadas. Nós pudemos constatar
as reformas que estão acontecendo no Aeroporto de São Luís, a
ampliação de alguns serviços: novos saguões, as passarelas que estão
sendo reformadas, estão sendo também ampliadas o número de
passarelas. Enfim, diversos benefícios que irá atender a toda a
população e aos usuários do aeroporto de São Luís. Então foi uma
visita que nós fizemos, onde nós saímos com uma satisfação muito
grande pela recepção, pela forma como fomos recebidos pela
superintendente, senhora Taise Brandão. Aproveito também para
registrar uma Indicação que nós também fizemos e protocolamos aqui
na Mesa, falando de um tema muito importante, que é a reciclagem.
Recentemente a nossa Casa investiu, por meio da ideia do Deputado
Estadual Presidente da Casa, Deputado Othelino Neto, investiu em
tecnologia, visando reduzir o número de impressões o número de uso
do papel. E eu acredito que nós podemos avançar ainda mais nesse
sentindo, se preocupando com o meio ambiente e se preocupando com
sustentabilidade. Então por isso eu dei entrada numa Indicação falando
da reciclagem de copos descartáveis, de garrafas pets, do consumo que
nós temos desses materiais aqui na Casa. Na Indicação eu pedia que a
comissão temática aqui da Casa a respeito desse tema procurasse estudar
esse assunto, para que a Casa pudesse fazer um trabalho de coleta
seletiva. Coloquei na Indicação uma sugestão, por exemplo, de um
ponto da ECOCEMAR que recebe esse material que pode utilizar esse
material. Aqui nós podemos também citar nesse assunto, pedir a
parceria do grupo GEDEMA, que tem serviço social prestado na Casa,
que pode escolher uma instituição de caridade, uma instituição que
pode receber os benefícios desse material, que pode ser feita a coleta
seletiva aqui na Casa e que pode ser reciclado pela CEMAR. Então, em
recente pesquisa que eu olhei no site do Valor Econômico, o Brasil só
recicla apenas 2% desse material. Então acredito que nós podemos
avançar ainda mais quando nós tratamos deste assunto de poder fazer
aqui na Casa essa coleta seletiva, escolher uma instituição, uma entidade,
um órgão que faça essa reciclagem. E escolher uma instituição que
possa ser beneficiada com esse benefício, como por exemplo, na
indicação de um ponto da ECOCEMAR. Uma vez que nós escolhemos
uma instituição, alguma instituição que tenha um projeto social, ela
pode ser beneficiada com a redução da conta de energia elétrica. Então
aqui ficam as minhas palavras. E eu me sinto satisfeito, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – PSDB. Deputado Wellington do Curso não
está presente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro,
a voz do povo, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte
Júnior.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil. A 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. Não houve oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Não havendo “quórum” regimental para apreciar a matéria constante
da Ordem do Dia, esta ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Em seguida, a Presidente submeteu à deliberação da Mesa que deferiu
os Requerimentos nºs: 101/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando a inclusão do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de recebimento, para prestação das informações pelos postos de
combustíveis, constantes do requerimento nº 95/2019, de sua autoria;
102/2019, de mesma autoria, para que seja solicitada a editora e
distribuidora educacional S/A, mantenedora da Faculdade Pitágoras,
informações detalhadas acerca do processo de ensino-aprendizagem
da referida instituição; 104/2019, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 11 de março, quando esteve participando da reunião
para composição das secretarias da UNALE; 105/2019, de autoria do
Deputado Ciro Neto, solicitando que seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nº 020/2019, de sua autoria;  106/2019, de autoria da
Deputada Daniella Tema, enviando mensagem de pesar à família do
Senhor José da Luz Araújo, por ocasião do seu falecimento ocorrido
no dia 09/03/19, na Cidade de Tuntum; 108/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 11 e 12 de março,
quando esteve participando da reunião de trabalho com a Frente
Parlamentar; 111/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
solicitando seja registrado nos Anais da Casa, votos de pesar à
população de São Paulo, em especial aos alunos, pais, professores e
servidores da Escola Pública Estadual Raul Brasil, localizada na Cidade
de Suzano, em razão da tragédia ocorrida no dia 13 de março do corrente
ano. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 112/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e 114/2019, de autoria do Deputado Fábio
Macêdo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
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inscrito. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. 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, 19 de março de 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Andreia Rezende, Arnaldo Melo, Daniella Tema,
Fábio Macedo, Paulo Neto, Rigo Teles e Wellington do Curso. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Mensagens
Governamental nºs 009/2019, encaminhando o Projeto de Lei n° 098/
19, que institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos
e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão; 010/2019,
encaminhando o Projeto de Lei n° 099/19, que institui o Programa
Bolsa-Atleta; 011/2019, encaminhando o Projeto de Lei n° 100/19,
que altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para alterar a alíquota
de ICMS nas operações com cervejas compostas com fécula de
mandioca; Proposta de Emenda à Constituição n° 001/19, que dá nova
redação ao Inciso IX do Artigo 147 da Constituição do Estado do
Maranhão; Projetos de Lei n°s: 101/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que assegura os direitos ao sossego, descanso ou lazer aos
usuários de telefonia no que tange ao recebimento de chamadas ou
mensagens com fins comerciais; 102/19, do mesmo autor, que acrescenta
o Artigo 1º- A à Lei nº 9.909, de 30 de agosto de 2013, possibilitando
a rescisão do contrato do plano de saúde sem ônus ao consumidor em
caso de descumprimento da lei ou falha na prestação de serviço; 103/
19, ainda de autoria do Deputado Duarte Júnior, que obriga refinarias,
distribuidoras e revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para
uso residencial a fornecerem informações de preços ao PROCON/
MA; 105/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece
Diretrizes dos Serviços Clínicos Farmacêuticos no âmbito do
consultório farmacêutico no Estado do Maranhão; 106/19, de mesma
autoria, que institui a implantação do Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte; 107/
19, também de autoria do Deputado Ciro Neto, que incorpora rodovia
municipal a malha rodoviária estadual na forma que especifica; 108/19,
de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual
de Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose e 109/19, de
autoria do Deputado Adriano, que institui o programa de prevenção e
tratamento do câncer de pênis (tumor peniano) e do HPV masculino;
Requerimentos nºs: 089/19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando
que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária
a ser realizada logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 74/
2019, de sua autoria; 090/19, do Deputado  Wendell Lages, solicitando

que seja realizada uma Sessão Solene no dia 16 de Maio de 2019, para
homenagear a Companhia Barrica do Maranhão, um dos grupos de
maior expressão da cultura popular do Estado; 091 e 092/19, ambos do
Deputado Wellington do Curso, encaminhado mensagem de
congratulação ao Desembargador Tyrone Silva, parabenizando-o pela
sua posse como Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, bem como ao Desembargador Cleones Cunha, pela sua
posse  como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão,
no dia 26 de fevereiro do corrente ano; 093/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, encaminhando mensagem de condolência ao Senhor
Leônidas Soriano Caldas Neto e família, pelo falecimento de sua dileta
mãe, Senhora Nice Caldas, ocorrido em 26 de fevereiro do corrente
ano; 094/19, da mesma Deputada, no mesmo sentido, à família da
Doutora Eliza Fernandes Lima pelo seu falecimento, ocorrido em 28
de fevereiro próximo passado; 095/19, do Deputado Duarte Júnior,
solicitando informações aos 201 (duzentos e um) postos de
combustíveis em operação em São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar, acerca dos preços praticados antes e após a vigência
da Lei Estadual 10.956, de 05 de Dezembro de 2018; 096/19, da
Deputada Daniella Tema, encaminhando mensagem de pesar à família
do Senhor João Vieira Fortaleza, popularmente conhecido como
Joãozinho Cearense, por ocasião do seu falecimento no dia 09 do mês
em curso; 097/19, da mesma autora, no mesmo sentido à família da
Senhora Elza Rocha Santos, por ocasião do seu falecimento no dia 07
do mês em curso; Indicações nºs: 299 e 30019, ambos do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Secretário
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar, Senhor
Walburg Ribeiro e ao Prefeito de Paço do Lumiar, Senhor Domingos
Dutra, solicitando a inclusão do Residencial La Belle Park, localizado
no Município de Paço do Lumiar, na programação para os serviços de
drenagem e colocação asfáltica; 301 e 302/19, também do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antônio Araújo Costa, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando a construção de ponte na Rua 16 do Bairro
Cidade Olímpica, nesta capital; 303 e 304/ 19, ainda do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antônio Araújo Costa, ao Prefeito de São Luís e ao
Governador do Estado, solicitando a inclusão da Rua Jardim Aurora e
Humberto de Campos, no bairro Aurora, localizada nesta capital, na
programação para os serviços de saneamento básico; 305 e 306/19,
ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de
Estado de Infraestrutura e ao Governador do Estado, solicitando a
construção de uma Quadra esportiva, a reforma e regulamentação da
Praça conhecida como “Praça do Maranhão Novo”, localizado no bairro
Maranhão Novo; 307 e 308/19, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao
Governador do Estado, solicitando a inclusão das ruas do bairro Gapara,
localizado nesta capital, na programação para os serviços de saneamento
básico, colocação asfáltica e drenagem; 309 e 310/19, do referido
Deputado, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e ao Governador do Estado, solicitando a revitalização
da Rua Caravelas e da Travessa Riachuelo, ambas localizadas no Bairro
São Cristóvão, nesta capital; 311 a 314/19, do Deputado Duarte Júnior,
ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando a destinação de
ambulâncias para os Municípios de Esperantinópolis, Joselândia,
Guimarães e Matões do Norte; 315 a 318/19, todas do Deputado
Wendell Lages, ao Secretário de Estado de Educação, solicitando a
destinação de ônibus escolar para os Municípios de Brejo, Guimarães,
Humberto de Campos e Esperantinópolis; 319/19, também do
Deputado Wendell Lages, solicitando que seja implantado na
Assembleia Legislativa do Maranhão o “Programa de Reciclagem de
Lixo”; 320 e 321/19, ambas do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário



QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
de Estado de Saúde, solicitando a aquisição de uma tenda móvel grande
para ser utilizada pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas, bem como a doação de uma ambulância para a Prefeitura
Municipal de Arame; 322 e 323/19, também do Deputado Fernando
Pessoa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
construção de 01 (um) poço artesiano no Município de Bernardo do
Mearim, bem como a continuação das obras referentes ao Programa
Mais Asfalto, no Município de Bernardo do Mearim; 324 e 325/19,
também do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a reforma e a climatização da escola estadual
Centro de Ensino Professor  João Pedro Freitas da Silva, localizada no
Município de Barra do Corda, como também a reforma e a climatização
da escola estadual Centro de Ensino José Pinheiro, localizada no
Município de Tuntum; 326/19, ainda do Deputado Fernando Pessoa,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, solicitando a Implantação de
Sistema de Telefonia Móvel para a Zona Rural do Município de Barra
do Corda; 327/19, do Deputado Vinícius Louro, a Gerente da Unidade
Operacional da ANATEL, no Maranhão, Senhora Karine Monteiro,
solicitando a implementação de telefonia móvel no Povoado Coque,
localizado no Município de Vitória do Mearim e 328/19, do Deputado
Ciro Neto, ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Estado de Saúde, solicitando que seja implantada uma Unidade de
Atendimento da Farmácia de Medicamentos Especializados, em
Presidente Dutra. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo primeiro Secretário,
após deferir as Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra
a Deputada Doutora Helena Duailibe que agradeceu aos seus pares por
sua eleição para o cargo de Procuradora da Mulher, afirmando ser esta
Procuradoria um espaço de todos e destacando a importância da mulher
para sociedade atual e os desafios a serem enfrentados na atualidade.
No seu turno, o Deputado Fernando Pessoa, parabenizou a Prefeitura
e a toda a população de Barra do Corda, pelo excelente trabalho
realizado na organização das festas carnavalescas naquela cidade. Com
a palavra, o Deputado Duarte Júnior elogiou a organização do carnaval
em São Luís, parabenizando o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior e o
Governador Flávio Dino e destacando a contribuição desta festividade
para nossa cultura e para geração de emprego e renda. Também relatou
o caso do menino Pietro, internado no Hospital Juvêncio Matos e
teceu duras críticas a Faculdade Pitágoras que ocupa o primeiro lugar
no número de reclamações de consumidores. Em seguida, ouviu-se os
Deputados Antônio Pereira e Professor Marco Aurélio que anunciaram
a instalação de um Hospital de Urgência e Emergência que atenderá
toda a Região Tocantina, a ser construído pelo Governador do Estado
do Maranhão. Na sequência, o Deputado Zé Inácio Lula discorreu
sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade 2019, com o tema
“Fraternidade e Políticas Pública”, com o objetivo de debater as políticas
públicas estaduais e municipais, a luz da palavra de Deus, fortalecendo
a cidadania de todos os brasileiros. Por fim, o Deputado Vinícius Louro
destacou as festas carnavalescas nas Cidades do Médio Mearim,
parabenizado os Prefeitos dos Municípios de Paulo Ramos, Largo dos
Rodrigues e Viana. Em seguida, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, submetendo a deliberação do Plenário que aprovou, em único
turno, a Medida Provisória nº 290/2019 (Mensagem nº 003/2019), de
autoria do Poder Executivo, que institui a Política Educacional “Escola
Digna”, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Nos termos do Artigo nº 167 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 257/2018 (Mensagem Governamental nº 092/2018),
de autoria do Poder Executivo, foi retirado da presente Ordem do Dia,
para análise da Emenda proposta pelo Deputado César Pires. Na
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 083/2019, de autoria
do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja elaborado estudos
técnicos pela Consultoria Legislativa desta Casa sobre o Projeto de
Reforma da Previdência que ora tramita no Congresso Nacional, tendo
em vista a relevância para a União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. Os Requerimentos nºs 081 e 085/2019, ambos de autoria do
Deputado Wellington do Curso, foram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária devido a ausência do autor. Submetidos a deliberação

da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 079/2019, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, para que seja enviada mensagem de pesar
à família do Senhor Manoel da Câmara Guimarães, pelo seu falecimento
ocorrido em 19/02/19, na cidade de Sucupira do Norte/MA; 086/2019,
de autoria do Deputado Ciro Neto, para que seja encaminhado
expediente à Secretária de Estado da Transparência e Controle,
solicitando informações quanto à auditoria realizada na SECID na gestão
de Hildon Rocha; 087/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo,
que seja justificada a sua ausência das sessões plenárias realizadas nos
dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2019, conforme atestado médico.
Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 089 e 095/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; nº 090/2019, de autoria do Deputado Wendel
Lages; 091 e 092/2019 de autoria do Deputado Wellington dos Curso;
093 e 094/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 096
e 097/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos
Partidos e Blocos, fizeram-se ouvir os Deputados (as) Rafael Leitoa,
Neto Evangelista e Mical Damasceno, falando pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final não houve orador inscrito.
Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de março
de 2019. Presidente Deputado Othelino Neto. Primeiro Secretário, em
exercício Deputado César Pires. Segunda Secretária Deputada Doutora
Cleide Coutinho

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 436/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de janeiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de março

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 436/2019

MAT N O M E                                        NÍVEL
1656016 Ana Flavia Miranda Furtado                     XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 437/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
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Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os

servidores ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de março

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 437/2019

MAT N O M E                                                       NÍVEL
1655604 Ramon Menezes Aguiar Bandeira XVII
1656115 Luiz Ferreira de Lima Filho XVII
1655992 Paula Andreia Saraiva G. C. Rosa XV
1656123 Thiago Miranda Santiago XV
1656131 Jameson Barbosa M. da Silva XV
1653971 José Carlos Serra Barbosa XV
1651488 Luis Gonzaga Gomes A. Sobrinho XV
1631035 Nestor Silva Bezerra XV
1655646 Ricardo Jorge Hortegal Andrade XV
1655075 Johann Breno Silva Bastos XV
1655083 Leticia Sousa Almeida XV
1621085 Ana Paula Silva Oliveira XV
1623479 Silvia Cristina A. Oliveira de Sousa XVII
1654664 Ingrid Carolline Lima do Carmo XV
1654672 Otavio Silva Lopes XV
1654680 Gabriela Ribeiro Aguiar Silva XV
1654698 Adonias Nicacio Almeida XV
1654706 Mayones Silva de Sousa XV
1654714 Maria Denise Fiuza de Moraes XV
1654466 Fabiano de Oliveira Coelho X
1654458 Fabyana Sousa Assunção IX
1654474 Gesse Barbosa de Araujo XV
1654979 Egberto Marcus da Silveira Menezes XVII
1654516 Andre Vinicius Alves Castro XVII
1654524 Karen Santana da Silva XVII
1654540 Felipe Ferreira Araujo XVII
1654557 Evandro Soares da Silva XV
1654565 Carlos Wallace Nascimento Correa XV
1654573 Eliara Soares Carneiro X
1654581 Maria da Cruz Bonifacio de Oliveira X
1654599 Beatriz Araujo Felix de Sousa XV
1654607 Diacir Andrade de Oliveira Junior X
1655059  Lindiane do Carmo Brito Menezes XV
1655091 Vanuza Costa Dourado Carvalho XV
1654987 Marco Aurelio do Amaral Santos XVII
1654755 Harissana Barbosa da Silva XV
1654763 Marcones dos S. Anjos Gonçalves XV
1655133  Jordana Maria Monte Torres XVII
1655141 Elane Gonçalves Silva Santos XV
1655158 Ana Celia Ferreira Vasconcelos XV
1654425 Cristiani Pires XVII
1654433 Nathana Ribeiro Pinto da Silva XVII
1655752 Edvan Pimenta Figueiredo XV
1655778 Jose Alberto Menezes Alencar XV
1655760 Maria Gilnetes Nascimento XV
1655877 Jose Brandão de Melo Filho XV
1654441 Ademir Pereira de Souza Junior XIV
1654482 Maria Esdriana da Silva Lucas XV
1655109 Brenda Alexandra Oliveira de S. Silva XV

1655117 Roberval Lopes Silva XV
1656008 Rosa Maria Carvalho Filgueira XVII
1655661 Silvia Cristina Gonçalves XV
1654797 Marinalva Pego de Sousa XVII
1654805 Jairo Marques Soares XVII
1656313 Elma de Fatima Nascimento Roxo XVII
1656321 Maria do Carmo Rodrigues XVII
1654813 Vera Lucia Laranjeira XVII
1654821 Joas Sousa Almeida XVII
1654839 Elenilson Sousa Pereira XVII
1654862 Tales Bruno Gonçalves Costa XVII
1654870 Gildeilma dos Reis Martins XVII
1654888 Francisca Adelina Alves de Melo XV
1654896 Bruno Camara Martins Passinho XV
1654904 Luana Carolina dos Santos Vieira XV
1654912 Djalma Pedro Soares Neto XV
1654920 Maria da Graça B. Camara Frazão XV
1654938 Estefania Maria Laranjeira XV
1654946 Jose de Ribamar Ribeiro Ramos XV
1655190 Andrea Lobo de Oliveira Lima XVII
1655638 Priscila Leal Alves XV
1655208 Rosangela de Fatima Madeira Gomes XV
1655067 Simão Cirineu Cutrim Neto XVII
1654615 Daise Fernanda Silva XV
1654623 Claudia Maria de Sousa Vale XV
1654631 Luciana Machado Prazeres Bouças XV
1654649 Jucilene Correa Rodrigues XV
1655406 Vinicius Barbosa de Morais XVII
1654656 Luciana Macedo Barbosa do Vale XVII
1655216  Eleilde Sousa da Cruz XVII
1655224 Rosele Emmanuelle Rodrigues Bezerra XV
1656172 Fabricio Amorim Sousa XV
1655232 Alecsander Coutinho Silva XV
1655505 Josenilde de Fatima Costa Gomes XVII
1656156 Pollyanna Goveia Gomes XV
1655182 Reginaldo Santos Campos XII
1655307 Carlos Alberto Ribeiro Gonçalves XV
1655356 Carlos Rodrigo Castro Velozo XV
1655323 Samuel Silva da Costa Goulart XV
1655497 Thamiles Sabrina Lima Alves XVII
1655174 Ana Krystine Martins Macedo XV
  1654847 Julinar Lima Fonseca XV
1654854 Simone Kelly de Castro Oliveira XV
1655430 Eduardo Matos de Sousa XV
1655448 Rayane Cristina Pereira de Sousa X
1655455 Melicia Paz Santos X
1655463 Bruno Gabriel Rodrigues Rocha VIII
1655489 Jose Roberto de Sousa XVII
1655554 Yasmin Mesquita Fonseca XV
1655984 Julio Moreira Gomes Filho XV
1655596 Lana Nise Gomes de Sousa VI
1654771 Licia Soares de Vasconcelos Froz XV
1654789 Andre Ferreira Martins XII
1655620 Marcos Neife Costa Caldas XV
1655802 Regival Gomes de Lima XV
1655786 Francinete Paula da Silva Candido XV
1655794 Francisca Marinho da Silva XV
1655810 Silmara Pereira de Almeida XV
1655828 Sonia Vieira Rezende XIII
1655919 Daniel Itapary Brandão XV
1655745 Yrapoan Passos Sousa XV
1655679 Ana Carolina Moraes Rego C.  di Lorenzo XVII
1655836 Joana Costa Rosa XV
1655935 Celia Maria Valente Marques XV
1656040 Mirele de Matos S. S. de Oliveira XV
1655000 Maria José Silva Henrique XVII
1655026 Diego Eceiza Nunes XVII
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1655034 Diego Ricci Ferreira XVII
1655042 Isabelle Passinho da Silva XV
1655125 Maicon Pinheiro Nogueira XV
1655315 Vinicius Raposo de Sousa Lima XV
1655521 Ednaelma Costa Pereira XV
1655539 Valtervi Mendes Passos XV
1655513 Natalia Joana Bazola S.  Lemos X
1655612 Nilma Nunes Rodrigues XVII
1655653 Edna Oliveira Silva Sousa XVII
1655851 Jessica Pamela Neves Finizola XV
1651926 Genilson Barros Martins XV
1651223 Madson Renan Cardoso XV
1651215 Viviane Michelle D Pimenta XV
1651900 Samia Lourena dos Santos Ferreira XV
1654243 Anunciação de Maria G de Morais XVII
1652718 Creuza Maria de S. C. do Nascimento XVII
1652759 Jose Lima dos Santos Neto XVII
1636901 Elisandro Mendes Melo XV
1648666 Kenia Ferreira de Aguiar XV
1646629 Lindomar Vieira Costa XV
1640051 Sandra Maria dos S. Almeida XV
1653195 Antonio Tito E. de Figueiredo XV
1656024 Marcos Almeida dos Santos XVII
1656032 Edivaldo Santos da Costa XV
1656057 Arthur Silva Andrade XV
1656065 Pablo Francisco Ferreira Lima XV
1656123 Thiago Miranda Santiago XV
1656115 Luiz Ferreira de Lima Filho XVII
1656131 Jameson Barbosa Malheiros da Silva XV
1656149 Ademar Alves Magalhães XVII
1656164 Joselia Nadia Mendes Fonseca  XV
1656180 Gyna Furtado Cidreira XV
1656198 Pauliceia Nascimento Sousa XVII
1656206 Naisa Hellen Mendes Fiuza XV
1656214 Fabio Batista de Melo XV
1656222 Alinne Pereira Cunha XVII
1656230 Mailson Neves Silva XVII
1656248 Weryson Silva Pereira XVII
1656255 Aretusa Mayara de Sousa Almeida XV
1656263 Daciane Pereira Fernandes XV
1656271 Paulo Ricardo R. Pinto XV
1656289 Gleicy Karlla Amorim Ferreira XV
1656297 Antonio Eliberto Barros Mendes XV
1656305 Edyanne Dellane Campos de Melo XV
1656076 Maria do Amparo Soares Penha XV
1655398 Luis Claudio Alves Santos XI
1654037 Amanda Jully Matos Nascimento XV
1654250 Ivanildo da Silva Farias XVII
1651231 João Vitor dos Santos XV
1651918 Pamella Gabriella Melo da Rocha XV
1653823 Fredson Abreu Soares XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 438/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os

servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 15 de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de março

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 438/2019

MAT N O M E                                                     NÍVEL
1656107 Rosana Bugarin Duailibe XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 439/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de março do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de março

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 439/2019

MAT N O M E                                                      NÍVEL
1655869 Magaly Thayane Pereira Muniz XI
1655687 Jean Kerly da Silva Cruz X
1655372 Gilkelly de Carvalho Martins X
1656081 Jorismar Garreto de Sousa Barros X
1655893 Wanessa Maria Santos Viana XV
1655885 Shainess Kellmassen Rocha M. de Sousa XV
1655380 Icaro Milhomem Rocha Coelho XV
1655588 Raphael Marcus Estrela Gomes X
1655281 Renata Perila Nery Figueiredo XVII
1655299 Aline Nayra Santos Costa XVII
1655257 Wene Daise Ribeiro Alves XV
1655265 Iraides Peres da Silva XV
1655570 Raquel Castro Ferreira XI
1655331 Pedro Igor Ribeiro M. de Almeida XV
1655349 Ellen Caroline Ferreira S. Cruz XV
1642685 Maud de Sousa Gonçalves XV
1655471 Ilma Campelo de França Ferreira XVII
1407428 Francisca Evangelista de Andrade XVII
1655968 Domingos Coelho Cutrim XV
1655695 Lucas da Silva Porto Souza VI
1655901 Antonio de Padua da Conceição Araujo XI
1655703 Reinaldo Braz Barbosa Reis Junior XV
1653377 Bruce Souza Gondim Silva XIII
1655562 Lucia Souza Gondim Silva XII
1655711 Eloilde Oliveira Lima XV
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1655737 Romero José Lapa de Lucena XV
1655950 Diná Ligia Carvalho Feitosa X
1655943 Cleia da Assunção Pinheiro dos Santos X
1655729 Messias Almeida da Rocha XV
1655844 Rammyro Carvalho Marques XV
1655976 Patrício Costa Rosa XV
1655927 André Lira XV
1651413 Ana Carolina Damasceno Silva XIV
1652221 Jandira Correia Santos XIV
1651447 Mateus Douglas da Silva Pires XIV
1652338 Jonathas Everton Mendes XIII
1652114 Jorge Carlos Filgueiras XV
1653112 Julia Xavier Souto XV
1643717 Airton Oliveira Bruzaca X
1652023 Josevan Santos Marques VI
1652007 Kherlone Maria Oliveira Garcia XV
1636836 Patrícia de Sousa Trindade XV
1654300 Alvimar Celes Dias III
1631811 Demerson de Lima Silva XV
1644889 Francisca Torres do Nascimento XV
1653047 Jackeline Oliveira Soares -
1653559 Romário Ricardo  Reis Soares XV
1648484 Davy Rogers A. dos Santos X
1634377 Josenilton dos Santos Cruz XII
1645985 Ana Marcia Falcão Gonçalves X

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 441/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 07 de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 15 de março

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  441/2019

MAT N O M E                                                      NÍVEL
1655547 Jocerlan Gusmão Pinheiro XV
1654722 Jalila Guimarães da S. Ribeiro Fontenele XV
1655414 Linaldo Albino da Silva XV
1655422 Brigida Pavão de Araujo Monteiro XV
1654730 Rafaela Oliveira Rolim Lima XV
1654748 Ritaniele Mota Freire XV

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 433/2019, de 13 de março de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 429/2019, que nomeou VERA LÚCIA

LIMA DE MATOS SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 037 de 13 de março do ano em
curso.

Nº 434/2019, de 15 de março de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 263/2019, que nomeou BENJAMIM
ALVES NEPOMUCENO FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de
Pessoal deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 023 de 13 de
fevereiro do ano em curso.

Nº 440/2019, de 15 de março de 2019,  exonerando
WALDEMAR LOPES TEIXEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 443/2019, de 18 de março de 2019, nomeando MARIA
EDUARDA FONSECA BOGEA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 444/2019, de 18 de março de 2019, nomeando FABIO
LIMA PINHEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 11 de março do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 031 /2019

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2019, de autoria
do Senhor Deputado Hélio Soares, que Cria na Estrutura da Assembleia
Legislativa o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor – Procon-
Assembleia.

Conforme o art. 2º, da presente Resolução Legislativa, o Procon-
Assembleia tem como objetivo a proteção, a defesa e a orientação do
consumidor, além da divulgação de seus direitos e a promoção da
educação para o consumo.

Em apertada síntese é o relatório
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.”
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O assunto tratado na presente Resolução é matéria que

enquadra-se no âmbito do Poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade), pois diz a respeito a organização da
estrutura administrativa da Assembleia.

Outrossim, a criação do Procon-Assembleia vai gerar despesas,
por isso deve observar a disponibilidade financeira e orçamentária
desta Casa para a prática de tal ato, pois a implantação do projeto
implicará na contração de servidores como também na disponibilidade
de estruturas físicas (sala, computadores, etc...) e só o Órgão de
administração possui a competência para tal assunto.

E consoante o art. 123 do Regimento Interno não será admitida
proposições anti-regimentais, vejamos:

“Art. 123. Não se admitirão proposições:
I - anti-regimentais;
......................................................................”

Sendo assim, a matéria constante do presente Projeto de
Resolução Legislativa não encontra amparo constitucional e regimental.

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

Resolução Legislativa nº 005/2019, em face de sua ilegalidade por
ferir claramente o art. 12, do Regimento Interno e por consequência
usurpar a competência privativa da Mesa Diretora.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa nº 005/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 036/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 045/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Dispõe sobre a
proibição de utilização de canudos produzidos em material plástico,
nos estabelecimentos comerciais e afins, e dá outras providências.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei, nos termos do
art. 141, do Regimento Interno, foi anexado o Projeto de Lei nº 046/
2019, de autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, por tratar-
se de matéria análoga ou conexa.

A proposição, em epígrafe, prevê a obrigatoriedade da utilização
de canudos produzidos de material biodegradáveis aos estabelecimentos
comerciais disponibilizados ao uso consumidores, em todo o território
do Estado do Maranhão.

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 sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

 Como podemos observar, existe um viés consumerista na
proposta em análise, de modo a acomodar, em uma análise inicial, a
competência estadual suplementar, conforme previsão do art. 24, VIII
(competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para
legislar sobre proteção do consumidor), da CF/88.

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da 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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual,
estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, sendo que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei    nº
045/2019), não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas,
não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Por outro lado, a Constituição Federal em vigor, em seu art.
24, V, estabelece competência concorrente entre a União, Estado e o
Distrito Federal para legislar sobre consumo, assim como a
Constituição do Estado do Maranhão, em seu art.12, II, e.

Ademais, 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 à atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-
se num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.

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

045/2019 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 045/2019, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 038/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 031/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui alterações da
Lei nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela
Lei nº 10.412, de 05 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção de
todos os animais no âmbito estadual.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, visa majorar as
punições pecuniárias previstas no art. 36, da Lei nº 10.169/2014, bem
como destinar os valores arrecadados na forma desta lei para o Fundo
Especial do Meio Ambiente e o Fundo Socioambiental.

Justifica o autor da proposição, que as políticas públicas
voltadas para a preservação do meio ambiente e os cuidados devidos
aos animais no Estado do Maranhão ensejaram a produção da Lei nº
10.169/2014, com alterações dadas pela Lei nº 10.412/2016, que
objetivam a proteção e a atribuição de responsabilidades necessárias
para garantir uma condição digna aos animais.

Justifica ainda que é impossível não reconhecer os atos de
proteção aos animais. A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225
e a Declaração Universal de Direito dos Animais em seu art. 3º, por
exemplo, trazem condições dignas aos animais e responsabilidades que
a humanidade deve assumir. No entanto, atualmente, o quadro de
abandono continua sendo uma prática constante, exigindo soluções
pertinentes. O espaço público, que tem como principal finalidade o
uso comum e satisfatório pela coletividade dos bens de infraestrutura,
tem sido utilizado como local de abandono e maus-tratos dos animais,
sendo notável a ausência de ferramentas de fiscalização e punição
eficazes para esses casos. Com o intuito de transformar a lei vigente
em uma ferramenta eficaz, executada através da majoração das multas,
objetiva-se coibir atos ilícitos, tais como: agressão, maus-tratos e
violência contra animais. Considerar o aumento da pena e as
distribuições coerentes das arrecadações, tal como prevê este projeto
de lei, é, sem dúvidas, de extrema relevância para as Políticas Públicas
do Estado, como bem justifica o autor da propositura.

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

A proposição em análise, dispõe em essência, sobre a proteção
ao meio ambiente, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos do 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; [...]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

031/2019, por apresentar-se constitucional, em conformidade com a
juridicidade, legalidade e à boa técnica legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 031/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Rildo Amaral
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 040/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 023/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que torna obrigatória a
instalação de sistema de monitoramento de áudio e vídeo em
estabelecimentos comerciais destinados à higiene, ao tratamento, à
estética e demais serviços que impliquem a guarda de animais
domésticos, como pet shops, clínicas veterinárias e similares, e
estabelece sanções.

Constata-se que há constitucionalidade no que consiste a
competência residual do legislativo estadual. Entretanto, há imposição
da obrigação de monitoramento eletrônico, com obrigação de guarda
das imagens por seis meses e transmissão via web dos tratamentos de
tosa de pets, assim, acarretando em aumento de custo ao prestador de
serviço, que será naturalmente repassado ao consumidor.

Assim, não se protege o consumidor, que hoje já assiste, se
quiser, ao tratamento a seus animais ao vivo nas clínicas e salões de
cuidados sem arcar com o repasse do novo custo gerado pela obrigação.

Com efeito, a Constituição de 1988, no capítulo referente aos
princípios gerais da atividade econômica, reforça, no parágrafo único,
do art. 170, a proteção ao princípio da livre iniciativa (já contemplado,
como fundamento da República Federativa do Brasil, no art. 1º) e
também prevê, expressamente, a necessidade de observância do
princípio da livre concorrência.

Ainda que o texto constitucional não afaste, de forma integral,
a possibilidade de intervenção estatal na economia, a atuação
interventiva do Estado (administrador/legislador) não pode ensejar o
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esvaziamento dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência,
tampouco ser levada a efeito sem observar a distribuição constitucional
de competências na Federação Brasileira e, por conseguinte, a exigência
da reserva de lei editada pelo ente federativo.

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

023/2019, em face da inconstitucionalidade acima apontada.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 023/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Rildo Amaral
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 042/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 059/2019, de autoria da Senhora

Deputada Ana do Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”.

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,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 059/2019, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 059/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 043/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 006/2019, de autoria do Senhor

Deputado Welington do Curso, que  “Institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre violência contra a mulher nas Escolas Públicas
do Estado do Maranhão, a realizar-se, anualmente, na primeira
semana de setembro, e dá outras providências”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Semana
Estadual de Conscientização sobre a violência contra a mulher nas
Escolas Públicas do Estado do Maranhão, a realizar-se, anualmente,
na primeira semana de setembro..

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na
elaboração das espécies normativas é um dogma
corolário à observância d o principio da
legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de espécie
normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”
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Portanto, torna-se notório que o processo de produção

legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
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 a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei
torna evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a
ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, nos seus arts. 2º e 3º, no que se referem à
delegação de atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito
de sanar o vício apontado, sugerimos, a sua aprovação na forma de
Substitutivo.

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

Lei nº 006/2019, na forma de Substitutivo 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 006/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Wendell Lages

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 006 / 2019

Institui a Semana Estadual de Conscientização
sobre a violência contra a mulher nas Escolas
Públicas do Estado do Maranhão, a realizar-se,
anualmente, na primeira semana de setembro, e
dá outras providências.

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização
sobre a violência contra a mulher nas Escolas Públicas do Estado do
Maranhão, a realizar-se, anualmente, na primeira semana de setembro.

Art. 2º – Para o efetivo cumprimento desta Lei, o Poder Público
Estadual, poderá buscar parcerias com Universidades e Associações
Multidisciplinares envolvidas no tema.

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 Nº044 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 044/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que obriga, no Estado do
Maranhão, as empresas prestadoras de serviços informarem
previamente aos consumidores os dados dos funcionários que
executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

044/2019, com a adoção da Emenda Modificativa nº 001/2019
(apresentada acima) por apresentar-se constitucional, em
conformidade com a juridicidade, legalidade e à boa técnica
legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei  Ordinária nº 044/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Rildo Amaral
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 045/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 064/2019, que Autoriza o Poder
Executivo Estadual a alienar bens imóveis das Instituições Escolares
Municipalizadas que especifica e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica o Poder Executivo
autorizado a transferir, aos Municípios, o domínio e os direitos
possessórios existentes sobre os imóveis constantes do Anexo Único
desta Lei, mediante doação e cessão de título gratuito.

Esclarece a Mensagem Governamental, que “a Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 211, estabelece o regime de colaboração
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como estratégia
para a organização dos sistemas educacionais e para a garantia de
universalização do ensino obrigatório. Nessa perspectiva, a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 10, II, dispõe que
cabe aos Estados definir, em conjunto com os Municípios, formas de
colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem
assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de
acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público. Desse
modo, o Decreto Estadual nº 31.247, de 26 de outubro” 2015, com
esteio no Federalismo Cooperativo, estabeleceu a possibilidade de
celebração de Convênios para a execução do Programa de Migração
do ensino Fundamental da Rede Estadual para os Municípios,
reforçando, em âmbito maranhense, aquilo que se denomina de
municipalização do ensino. O processo de municipalização do ensino
é marcado pela descentralização das ações de gestão da educação por
meio da transferência das funções dos Estados-Membros aos
Munícipios. É, pois, instrumento para a universalização e
aperfeiçoamento da qualidade do ensino e para o fortalecimento da
autonomia dos entes municipais no que tange à prestação do direito à
educação. Nesta perspectiva, a transferência, aos municípios, do
domínio e dos direitos possessórios dos bens públicos estaduais das
instituições escolares municipalizadas é medida que, pautada no
Federalismo Cooperativo e na Lei n° 9.394/1996, objetiva dar
continuidade ao processo de municipalização do ensino fundamental.”

Nota-se que na Mensagem Governamental nº 006/2019 está
explicito que a doação é destinada ao processo de municipalização do
ensino, obedecendo assim o interesse público.

O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a
produção de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e
obrigações, como, também, a função de fiscalização, com base no
sistema de freios e contrapesos idealizado por Montesquieu.

Sobre o assunto, vale aqui destacar Michel Temer em seu livro
intitulado Elementos do Direito Constitucional, 6º ed. Editora Revista
dos Tribunais, vejamos:

“Duas competências fiscalizadoras são atribuídas ao
Legislativo: uma ampla e geral, que lhe permite indagar
e questionar a respeito de todos os atos do Poder
Executivo, inclusive os da administração indireta. É
competência derivada da idéia segundo a qual os atos
da administração devem ser acompanhados e
fiscalizados pelo povo.”

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no caso em tela.

Conforme o art. 30, X, da Constituição Estadual é da
competência da Assembleia Legislativa a autorização para alienação de
bens imóveis do Estado, vejamos:

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador

do Estado, dispor sobre todas as matérias da competência
do Estado e, em especial:
X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o
recebimento de doações com encargos, não se considerando
como tal a simples destinação específica do bem.”

Destaca-se que a alienação de bens públicos é a transferência
da propriedade a terceiros, porém tendo que obedecer ao interesse
público e as normas legais. A doutrina considera a doação como uma
espécie de Alienação, já que há a transferência de propriedade.

A Lei de Licitação (Lei 8.666/93) prevê que alienação dos bens
imóveis da Administração Pública dependerá da existência de interesse
público, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade concorrência sendo dispensado o certame no caso de doação
para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer
esfera de governo, vejamos:

“Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas
e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes
casos:
.............................................................................................
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou
entidade da administração pública, de qualquer esfera de
governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação
dada pela Lei nº 11.952, de 2009)”

No presente caso os imóveis estão sendo cedidos ou doados
ao Município de São Luís, enquadrando-se na exceção do art. 17, I, b,
da Lei supracitada, não havendo necessidade de licitação para tal fim.

Sendo assim, não vislumbramos nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade no presente Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Examinada a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza

legislativa e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Assim
sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 064/2019, em
face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 064/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rildo Amaral
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  046/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei   n° 049/2019, de autoria da Senhora Deputada Ana do
Gás, que altera dispositivos da Lei Estadual  nº 10.969/2018, que
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institui o dia maranhense de combate à violência de gênero contra a
mulher.

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 LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

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.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 049/2019, 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 049/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 047/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede o

Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Itaércio Paulino da Silva,
natural do Município de Teresina, Estado do Piauí.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
Itaércio Paulino da Silva, é natural de Teresina (PI), formado em Direito
pela UFMA e pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela
UFPI. Ao longo de sua carreira, participou de vários treinamentos,
cursos, atualizações, aperfeiçoamento e seminários. Foi advogado
entre os anos de 84 a 89. Aprovado em concurso público para promotor
de justiça, exerceu o cargo de abril de 90 a abril de 93, ano em que
passou no concurso para juiz de direito. Ingressou na magistratura
em 3 de maio de 93 como juiz titular da comarca de Dom Pedro,
passando ainda pelas comarcas de Barra do Corda, Imperatriz e
Timon. Em 28/02/2007, foi promovido por antiguidade para São Luís,
onde respondeu pelo 7° Juizado Especial das Relações de Consumo,
integrante da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e juiz da
Central de Inquéritos. Respondeu pela 9ª Vara Cível, 1ª Vara da Fazenda
Pública e 6ª Vara Criminal. Em 2012, foi titularizado na 1ª Vara de
Entorpecentes onde permaneceu até 2015, quando pediu remoção e é
o atual titular da Unidade de Sucessão, Interdição e Alvará. Na Justiça
Eleitoral do Maranhão, foi juiz auxiliar da Corregedoria na gestão
dos desembargadores José Joaquim e AnildesrlCruz; titular da 97"
zona eleitoral e também diretor do Fórum Eleitoral. Daí a homenagem
que o Poder Legislativo prestará a esse piauiense ilustre, concedendo-
lhe o Título de Cidadão Maranhense.

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 de Lei
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 010/2019, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

 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/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente e Relator Deputado Neto Evangelista
Deputado  Wendell Lages
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Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 048/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 007/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor William Rodrigues Dantas ,
natural do Rio de Janeiro.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
William Rodrigues, tem 29 anos, advogado, presidente nacional da
Juventude Socialista, militante do PDT, ativista do movimento
estudantil, ex diretor da União Nacional dos Estudantes, ex
coordenador nacional do Movimento Reinventar, fundador da 2
Elefantes Consultoria e Estratégia Política. Ativista do movimento
juvenil desde os 16 anos de idade, sempre se destacou na liderança do
movimento estudantil e também no campo organizacional. Estudante
formado pelo ProUni no Ibmec RJ, já acumulou experiencia no
legislativo (Câmara Municipal do Rio de Janeiro) e no executivo
(Fundação Parques e Jardins - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro),
sendo o mais jovem chefe de gabinete daquela gestão. Eleito presidente
nacional da Juventude Socialista, do PDT, em agosto de 2017, em São
Luis, Maranhão tem ampliado sua ação e liderança por todo o país.
Mantém dialogo e relação permanente com o movimento de juventudes
do Maranhão e de São Luís, já tendo feito visita oficial ao estado em
diversas ocasiões, onde pode debater sobre a importância da juventude
na política, e impulsionado o movimento juvenil maranhense. Daí a
homenagem que o Poder Legislativo prestará a esse piauiense ilustre,
concedendo-lhe o Título de Cidadão Maranhense.

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 007/2019, de autoria do Senhor Deputado
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 007/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 050/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2019, de

autoria do Senhor Deputado Welington do Curso, que “Institui o
‘Prêmio Aluno nota dez’ aos alunos do Ensino Médio da Rede Pública
Estadual e dá outras providências” .

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa fica
instituído o Prêmio “Aluno nota dez” que será entregue anualmente no
dia 11 de agosto, dia do estudante, ou em data próxima, em sessão
solene a ser realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, especialmente para este propósito.

O art. 3º, por sua vez, assevera que os diretores de cada escola
informará ao Poder Legislativo os alunos “nota dez” de suas respectivas
escolas.

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

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

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de servidores
públicos dos quadros do Poder Executivo conforme induz o artigo 3º.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência
de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos do Executivo.
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Ademais, A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III,

determina que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembleia
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 Assembleia, ou delas
implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembleia 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.”

O assunto tratado na presente Resolução Legislativa é matéria
que se enquadra no âmbito do Poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade) que é o órgão que administra esta
Casa Legislativa.

Consoante o art. 123, do Regimento Interno, não serão
admitidas proposições anti-regimentais, vejamos:

“Art. 123. Não se admitirão proposições:
I - anti-regimentais;
......................................................................”

Outrossim, o Projeto de Resolução Legislativa, também está
criando atribuições ao Poder Executivo Estadual.

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa nº 003/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 052 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 028/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
implantação de pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus
para embarque e desembarque de pessoas com deficiência visual.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual ou de concessionária/permissionária
de serviço cabível ao Executivo, como é o caso em análise desta
proposição.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e ATRIBUIÇÕES das
Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual. (acrescido
pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem
a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização administrativa do Estado. Estes
dispositivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade
da proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o
PL estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo.

Além disso, a proposta ainda esbarra na inconstitucionalidade
quanto à competência para dispor sobre transporte interestadual, a
qual compete à União, nos termos do art. 21, XII, e, da CF/88:

Art. 21. Compete à União:
[...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:
[...]
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;

Ademais, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30,
I, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,
ou seja, legislar em matéria de interesse predominantemente municipal.

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei
diz respeito à instalação de pontos sonoros nos interiores de ônibus
urbanos intermunicipais e interestaduais para embarque e desembarque
de pessoas com deficiência visual no âmbito do Estado do Maranhão.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local,
cuja a competência legislativa é do Município por força do disposto
no art. 30, inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes
públicos pela Constituição Federal.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes
assegura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito
à organização autônoma dos Municípios, também assegurada
constitucionalmente.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise
é, segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade,
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visto que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

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

028/2019, por estar eivado 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 028/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 053 /2019

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

legalidade do Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços
públicos ou privados, realizados no Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a

juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 035/2019 apresentado, nos âmbitos formal e material.

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

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

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

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

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

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

Logo, o presente projeto é de iniciativa de membro da
Assembleia, não havendo objeções 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 responsabilidade por dano ao
consumidor, e proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência (art. 24, VIII e 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), que
disciplina as adaptações razoáveis para inclusão, como modificações e
ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus
desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos
os direitos e liberdades fundamentais (art. 3º, VI).

Constata-se que o presente Projeto de Lei está dentro da
competência concorrente da União e Estados (art. 24, IX e XIV, CF/
88), objeto ao par. único do art. 1°: “o uso de banheiro químico adaptado
é exclusivo para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
e seu acompanhante” .

Verifica-se aparente violação ao princípio da isonomia, pois
restringe o acesso aos banheiros químicos, em espaços públicos, às
pessoas sem deficiência, vez que o termo “EXCLUSIVO” impede
outros cidadãos os utilizem quando não estiverem sendo usados.

Recomendo nova redação ao art. 1°, parágrafo único,
passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1° - ..........
Parágrafo único. Fica garantido às pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como seu
acompanhante, preferência no acesso e no uso do
banheiro químico adaptados em que trata essa Lei.”

Faço esta recomendação em atenção ao princípio da isonomia
e com o desejo de manter os bens e equipamentos públicos mantidos
pelos contribuintes, o mais isonomicamente acessíveis a todos, sem
distinção e impondo obrigações e restrições iguais.

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

035/2019, com alteração acima sugerida.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei  Ordinária nº 035/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 054/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 069/2019, de autoria do
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Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Proíbe o exercício de
cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada por violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da
Penha.”.

Nos termos do presente Projeto de Lei é vedado o exercício de
cargo, emprego ou função pública, bem como a prestação de serviços
ou participação em licitação, pessoa condenada por violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006).

Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘b’ e ‘c’, da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo
na elaboração de leis que disponham sobre: “b) organização
administrativa e orçamentária; c) servidores públicos da União e
Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;”.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente
do princípio da separação dos Poderes.

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) como no caso das
normas de reserva de iniciativa, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de
iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI
637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-
10-2004.”

Com efeito, a Constituição Estadual em observância
compulsória da CF/88, determina em seu art. 43, III e IV, que são de
iniciativa privativa do Governador do Estado, senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

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 norma geral de servidor
estadual, onde a competência para deflagração do Processo Legislativo
é do Chefe do Executivo.

No tocante a proibição de participar de Licitação se faz
necessário dizer que a Constituição Federal em seu art. 22, XXVII, a
Lei 8.666/93 determina que compete a União a edição de normas gerais
de licitação para 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, possuem a
competência suplementar, ou seja, poderá suprir as lacunas da norma
geral editada pela União, porém, não poderá ultrapassar o limite desta.
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
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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 presente caso o Projeto também fere o dispositivo
constitucional que não admite pena perpetua no direito brasileiro (art.
5º XLVII), bem como o Estatuto do Servidor Públicos Estadual prevê
em seu art. 8º os requisitos para investidura excetuando outros
requisitos quando necessário ao cargo.

O candidato a servidor público que foi condenado por algum
crime, se cumpriu a pena e está em gozo dos direitos políticos podem
exercer cargo, exceto em cargos que as atribuições do próprio cargo não
permitam.

 Que pese a importância do mencionado Projeto em
combater a violência doméstica no Brasil, porém o mesmo viola o
princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da
separação dos poderes, como também viola princípio federativo e da
proibição de pena perpetua no Brasil, padecendo de
inconstitucionalidade formal e material.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da reserva de
iniciativa e em consequência o princípio da separação de poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal, visto que o mesmo dispõe
sobre organização administrativa e provimento de cargos (ato de
preencher cargo público por nomeação, promoção, readaptação,
reversão, aproveitamento, reintegração e recondução), bem como dispõe
sobre a organização e o funcionamento da Administração do Estado,
que nos termos do Art. 64, inciso V, compete privativamente ao
Governador do Estado.

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

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

069/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade formal e
material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 069/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 055/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 058/2019, de

autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui e regulamenta
o “Selo de Acessibilidade” no âmbito do Estado do Maranhão.

O Selo de Acessibilidade de que trata a presente Proposição de
Lei tem por finalidade, incentivar, as edificações existentes e os novos
projetos, a destinação de espaços que visem atender simultaneamente
a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e
sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, contemplando
elementos ou soluções que assegurem acessibilidade.

Convém ressaltar que já foram editadas Leis Ordinárias
Estaduais (Lei nº 8.031, de 28 de novembro de 2003; Lei nº 10.926,
de 04 de setembro de 2018), disciplinando a matéria objeto da presente
Proposição de Lei.

Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando
o projeto de lei inócuo, 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.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 058/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existem Leis, acima
supramencionadas, disciplinando a matéria constante do presente
Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam por maioria, pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 058/
2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Deputado  Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa - Vota Contra
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 057/2019

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2019 de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Concede o Prêmio
nota dez aos professores da rede pública e dá outras providências.”

O presente Projeto de Resolução pretende instituir o Prêmio
Professor Nota Dez que deverá ter caráter institucional e fará parte do
Calendário Oficial de Eventos da Assembleia  e o prêmio se constitui
em um certificado e uma placa em metal e será destinado aos 10 (dez)
professores da Rede Pública Estadual de Ensino que mais se destacarem
pelo trabalho inovador, criativo e transformador.

O Projeto de Resolução também prevê que a escolha dos 10
(dez) professores será feita pela Secretária Estadual de Educação
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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.”

O assunto tratado na presente Resolução é matéria que se
enquadra no âmbito do Poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade) que é o órgão que administra esta
Casa Legislativa.

Consoante o art. 123 da Regimento Interno não será admita
proposições anti-regimentais, vejamos:

“Art. 123. Não se admitirão proposições:
I - anti-regimentais;
......................................................................”

Outrossim, o Projeto de Resolução Legislativa também está
criando atribuições a Secretaria Estadual de Educação.

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

Resolução Legislativa nº 006/19 em face de sua ilegalidade por ferir
claramente o art. 12 do Regimento Interno e por conseqüência usurpar
a competência privativa da Mesa Diretora.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa 006/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 058 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 007/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
concessão de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos,
parques aquáticos e shows do Estado do Maranhão às pessoas com
deficiência.

Nos termos do presente projeto de lei, fica concedida gratuidade
de entrada nos Estádios, Ginásios Esportivos e Parques Aquáticos do
Estado do Maranhão, shows artísticos e em todas as competições que
se realizarem, às pessoas com deficiência e seu acompanhante.

Convém ressaltar que já foram editadas Leis Ordinárias
Estaduais, com a  mesma finalidade (Lei nº 10.840, de 30 de abril
de 2018; Lei nº 5.347, de 13 de janeiro de 1992 e Lei             nº
10.097, de 10 de junho de 2014), disciplinando a matéria objeto da
presente Proposição de Lei.

Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando
o projeto de lei inócuo, 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.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 007/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existem Leis, acima
supramencionadas, disciplinando a matéria constante do presente
Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 007/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 062 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei

nº 223/2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que
estabelece as diretrizes para a implantação do Programa de Intervenção
Assistida por Animais – IAA no Estado do Maranhão.

Na Mensagem Governamental nº 086/2018, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar parcialmente, o Projeto de Lei em epígrafe, nos termos
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dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual, por vício
de inconstitucionalidade  formal.

Na Mensagem nº 086/2018,  Sua Excelência o Governador do
Estado expõe as razões do veto parcial, para não sancionar o art. 8º da
proposição, descrito abaixo:

Art. 8º É assegurado ao responsável pelo animal de intervenção
assistida o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos
os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público,
de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as
condições impostas por esta lei.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as
modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de
passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no
território brasileiro.

§2° Constitui ato de discriminação, a ser apenado com interdição
e multa, qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o gozo do
direito previsto no caput deste artigo. §3° Serão objeto de regulamento
os requisitos mínimos para identificação do animal de intervenção
assistida, o tipo de animal a ter acesso aos locais previstos no caput
deste artigo, a forma de comprovação de treinamento do animal e do
usuário que o utiliza, o valor da multa e do tempo de interdição.

Segundo a Mensagem Governamental, este dispositivo incide
na inconstitucionalidade formal orgânica, tendo em vista o disposto no
art. 21, XII, d e e da Constituição Federal, que determina a competência
da União para tratar sobre os serviços de transporte ferroviário e
aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território, bem como os serviços
de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

Além disso, também afronta a Constituição no tocante à
competência municipal para tratar a organização de transporte coletivo
urbano de passageiros, prevista no art. 30, V, da Carta Magna.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 086/2018 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto parcial ao projeto de lei
ordinária nº 223/2018, considerando-o inconstitucional formalmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o
art. 8º do projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que
aborda matérias que são de competências da União e dos Municípios,
conforme descrito na Mensagem Governamental.

Segundo a Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União:
[...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham
os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;
Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e material e por contrariar o

interesse público. Sendo assim, as razões do veto governamental são
convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 223/2018, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal e material e por contrariar o
interesse público.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 223 /2018, nos termos do voto
do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Duarte Júnior
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 063 /2019

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2019 de autoria
do Senhor  Deputado Hélio Soares que “Altera a Resolução Legislativa
nº 449/204, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão.”

O Projeto está alterando o inciso VII do art. 30 onde pretende
modificar o nome da Comissão de Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional para Comissão de Assuntos Municipais,
Desenvolvimento Regional e Metropolização.

O processo de produção legiferante exige a observância estrita
das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais
indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal
à norma jurídica editada.

Conforme o art. 272 do Regimento Interno poderá ser
modificado ou ser reformado por meio de projeto de resolução de
iniciativa da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim
criada, também por um terço dos membros da Assembleia.

    No caso em tela, o Projeto está assinado por 16 deputados,
não havendo qualquer vício a macular o projeto, estando ele em
consonância com as disposições regimentais desta augusta Casa.

Em relação a matéria, o Projeto está acrescentando o termo
Metropolização ao nome da Comissão de Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional que se encontra em perfeita harmonia com
o campo temático da referida Comissão, vejamos:

“Art. 30. São as seguintes as Comissões Permanentes e
respectivos campos temáticos ou área de atividades;
.............................................................................................
VII - Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional:
a) criação de Municípios, incorporação, subdivisão, anexação
e desenvolvimento de áreas dos municípios e alteração de
limite e topônimos municipais;
b) intervenção municipal;
c) normas gerais de criação, organização e supressão de
distritos;
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d) política e desenvolvimento, regiões metropolitanas,
aglomerados urbanos e microrregiões.”

Sendo assim, o Projeto de Resolução Legislativa analisado não
padece de nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou
antijuridicidade.

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

Resolução Legislativa nº 001/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa  nº 001/
2019, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Duarte Júnior
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Wendell Lages
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº064/2019

RELATÓRIO:
Trata-se na análise do veto total aposto ao Projeto de Lei

141/2018 que “estabelece Diretrizes Gerais sobre a atuação dos
bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.”

Nas razões do Veto, o Excelentíssimo Senhor Governador
argumenta que o Projeto de Lei padece de inconstitucionalidade formal
por violar a competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da
CF/88, a edição de normas sobre direito do trabalho.

De acordo com o art. 47 da Constituição Estadual, o Projeto de
lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental.
Se o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á,
total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data
do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao
Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse
público, podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi
integral.

No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes:
União, Estados e Municípios e devido a descentralização política há
necessidade de delimitação das competências materiais e legislativas
que chamamos de repartições verticais das competências previstas
nos art.18 a 32 da Constituição Federal.

No art. 22 estabelece a competência legislativa privativa da
União e entre essas competências no inciso XVI prevê que condições
para exercício de profissão é atribuição de legislar do ente Federal,
vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;”

Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade.
(.. .) Competências exclusivas da União. (...) É
inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre
condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo
quando esta diga à segurança de trânsito. [ADI 3.610, rel.
min. Cezar Peluso, j. 1º-8-2011, P, DJE de 22-9-2011.]
Vide ADI 3.679, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 18-6-
2007, P, DJ de 3-8-2007

Lei distrital 3.136/2003, que “disciplina a atividade de
transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito
Federal”. (...) Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF, na
linha dos precedentes do STF, verifica-se a
inconstitucionalidade formal dos arts. 2º e 8º do diploma
impugnado por versarem sobre condições para o exercício
da profissão. [ADI 3.587, rel. min. Gilmar Mendes, j. 12-
12-2007, P, DJE de 22-2-2008.]
Profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Carga horária. Lei 8.856/1994. Competência privativa da
União para legislar sobre condições de trabalho.
[ARE 758.227 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 29-10-2013,
2ª T, DJE de 4-11-2013.]”

 
E se faz necessário destacar que já existe a Lei Nacional nº

11.901, de 12 de janeiro de 2009, que dispões sobre a profissão de
bombeiro civil, não cabendo ao Estado estabelecer diretrizes.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 141/2018, são convincentes, visto que a matéria
tratada padece de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 141/2018 em face de sua
inconstitucionalidade formal, por ferir normas de competência da União
e por consequência o princípio federativo.

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 141/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 065 / 2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 055/2019, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que Estabelece regras para a promoção de
Eventos Culturais no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, disciplina a realização de eventos
culturais no Estado do Maranhão, sem restrição de horários de
encerramento, desde que, alternativamente, satisfeita qualquer das
hipóteses relacionadas: ambiente do evento com isolamento acústico;
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local do evento estiver fora da área urbana; relevante interesse social
devidamente justificado pela autoridade competente.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle
de constitucionalidade de modo a anular os diplomas que consideram
inválidos.

Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de
constitucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas
tratam de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a
metamorfose do projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção
legiferante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.

Quanto a este Projeto de Lei, deve-se destacar, primeiramente,
que foi observada o princípio da reserva de iniciativa, conforme o art.
42, da Constituição do Estado do Maranhão, sendo, portanto, dotado
de constitucionalidade formal.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23,
inciso V, diz que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à
cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.
Acrescentam-se a isso, os incisos V, VIII e IX do art. 24, da CF/88, que
prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção e
consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Além
disso, tais entes podem legislar concorrentemente sobre educação,
cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Em sendo assim, nesta seara, o presente
Projeto, além de beneficiar fornecedores de serviços, beneficiaria,
principalmente, os consumidores.

Ademais, 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.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-
se num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 055/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 055/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 069/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 009/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigação de estabelecimentos
veterinários de comunicarem à polícia indícios de maus tratos aos
animais atendidos.

A presente proposição pretende impor às empresas
exploradoras do serviço de veterinária normas básicas de procedimento
em caso de constatação de maus tratos a animais.

É o relatório.
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
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
fixação de normas básicas de procedimento em caso de constatação de
maus tratos a animais, atende à arquitrave constitucional de proteção
ao meio ambiente, salvaguarda essa que é dever do poder público e
também da coletividade, por isso, salutar que os estabelecimentos
privados de cuidados animais tenham tais obrigações propostas por
este projeto. Vejamos o que diz a CRFB:

Art. 225. Todos têm direito  ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
(...).
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.  

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 009/2019, 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 009/2019, nos
termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 19 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Antônio Pereira

REQUERIMENTO Nº 004 / 19

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa
da Vida e da Família no Estado do Maranhão.

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/15, requeremos a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no Estado do
Maranhão, entidade suprapartidária de cunho associativo, sem fins
lucrativos, constituídos nos termos da Ata de fundação e do estatuto
em anexo.

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

FRENTE PARLAMENTER
ESTATUTO

Art. 1º. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da
Família no Estado do Maranhão, de caráter suprapartidário, é uma
entidade associativa que defende interesse comuns, constituída por
representantes de todas as correntes de opinião política da Assembleia
Legislativa do Maranhão e tem como objetivo de acompanhar E
PROPORPOR  sugestões para  a garantia dos direitos da vida e da
família no Maranhão .

Parágrafo Único Frente Parlamentar em Defesa da Vida e
da Família no Estado do Maranhão, que tem sede em São Luís -
MA, é instituída sem fins lucrativos e com tempo indeterminado de
duração.

Art. 2º - São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa
da Vida e da Família no Estado do Maranhão:

I – estimular a discussão com o Poder Público e a Sociedade
Civil, para elaborar, acompanhar, fiscalizar e colaborar com as Políticas
Públicas em prol do direito a vida, da família, da criança e do adolescente.

II –promover debates com outras instituições, associações,
ong’s, Universidades Públicas e Provadas, para o alcance dos objetivos
pretendidos por esta frente parlamentar.

III – debater políticas públicas que estimulem, dentro dos
ditames legais, o crescimento e fortalecimentos das famílias
maranhenses.

IV – promover a efetiva promoção da dignidade da vida, da
família e dos direitos humanos no Estado do Maranhão,

V – desenvolver mecanismos capazes de mobilizar a sociedade
em defesa e proteção dos direitos individuais e coletivos assegurados
pela Constituição Federal.

Art. 3º - A Frente Parlamentar terá um  Coordenador.
Art. 4º - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III- representar a Frente Parlamentar;
Art. 5º - Os mandatos da Diretoria será de 1(um) ano, permitida

uma única reeleição.
Parágrafo único: O mandato do Coordenador será findo quando

o ocupante deste cargo, por algum motivo, deixar de ser parlamentar
ou perder o mandato.

Art. 6º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de

março de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR

Ao 13 dia do mês de março de 2019, reuniram-se os Deputados
Mical Damasceno, Edivaldo Holanda, Zito Rolim, César Pires, Neto
Evangelista, Antônio Pereira, Para Figueiredo, Rildo Amaral, Adriano,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Pastor Cavalcante, Ariston, Daniela
Tema, Wendel Lages e Adelmo Soares,  com a finalidade de constituir a
Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e eleger a
Diretoria. Assumiu a coordenação dos trabalhos a Deputada Mical
Damasceno, onde comunicou a constituição da Frente Parlamentar
em Defesa da Vida e da Família no Estado do Maranhão, aprovação
do Estatuto e eleição da Mesa. Houve uma exposição dos motivos de
criação da referida frente e em seguida foi distribuído cópias do Estatuto
que foi votado e aprovado por unanimidade e após iniciou-se o
processo de eleição da Diretoria. Tendo sido indicado para concorrer a
ao cargo de Coordenadora a Deputada Mical Damasceno, sendo
aprovado. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a Reunião.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 006/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4893/2018-ALEMA e autorizo a contratação com a
empresa vencedora do certame, CARAVELAS TURISMOS LTD -
EPP para o GRUPO ÚNICO,  com valor de R$ 1.815.526,40 (um
milhão, oitocentos e quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais),
nos termos do Edital, seus anexos e das Proposta vencedora. São
Luís–MA, 18 de março de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
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Presencial nº 052/2018-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 1227/2018-ALEMA e autorizo a contratação com a
empresa vencedora do certame, UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE
EIRELI, com valor total de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais), nos termos do Edital, seus anexos e das Proposta vencedora.
São Luís–MA, 19 de março de 2019. Deputado Othelino Nova Alves
Neto. Presidente

TERMO DE REVOGAÇÃO

O Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, por
conveniência e oportunidade, tona público, a quem possa interessa, a
REVOGAÇÃO do termo de ratificação de inexigibilidade decorrente
do Processo Administrativo nº0333/2019, e todos os atos
administrativos posteriores, que tinha como finalidade a contratação
da empresa NTC EVENTOS E SERVIÇOS (NTC TREINAMENTOS,
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº
10.614.200/0001-98, para efetivação das inscrições dos servidores, o
Sr. Gabriel Manzano Dias Marques (matrícula nº 1639715) e o Sr.
Lincoln Christian Nolêto Costa (matrícula nº 1630086), na 2ª Semana
de Capacitação em Licitações Públicas: Temas Avançados de Licitações
e Contratos, a ser realizado na cidade de São Luís/MA, no período de
12 a 15 de março de 2019, no valor total de R$ 6.780,00 (Seis mil
setecentos e oitenta reais), tornando sem efeito todos os atos
administrativos praticados, a partir da assinatura e publicação do termo
de ratificação, ora revogado. Registre-se, Cumpra-se, Publique-se. São
Luís–MA, 18 de março de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/
2019 referente ao Processo Administrativo n.º 0329/2019-ALEMA,
ARP 039/2018 e Pregão Presencial 035/2018-CPL.  OBJETO:
Fornecimento de materiais (Tonner, Cartucho) constantes da Ata de
Registro de Preços nº 039/2018. BENEFICIÁRIA: Empresa SUCESSO
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. PRAZO DE ENTREGA: 30
(trinta) dias, a contar da assinatura da Ordem de Fornecimento. NOTA
DE EMPENHO Nº 2019NE000258, no valor de R$ 12.289,70 (doze
mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) de 27/02/2019.
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE – Valney de Freitas Pereira, Matrícula 1620100 –
Diretor Geral, Márcio Barbosa Prazeres, Matrícula 1617414 – Fiscal
do Contrato e Empresa SUCESSO COMÉRCIO E SERVIÇOSEIRELI,
CNPJ n.º 17.754.712/0001-07 - CONTRATADA. São Luís/MA, 19
de março de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-
Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2019,
referente ao Processo Administrativo n.º 1046/2019-ALEMA, Ata de
Registro de Preços nº 09/2018 e Pregão Presencial nº 007/2018-CPL.
OBJETO: Aquisição de “Carimbo, resinas e refis”.  BENEFICIÁRIA:
Empresa JUCIENE DE S. BRITO – ME. PRAZO DE ENTREGA: 05
(cinco) dias, a contar da assinatura da Ordem de Fornecimento. NOTA
DE EMPENHO Nº 2019NE000332, no valor de R$ 3.552,00 (três mil
quinhentos e cinquenta e dois reais) de 12/03/2019. DATA DA
ASSINATURA: 18/03/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE –
Raimundo de Jesus Cavalcante Frazão, Matrícula 1645415 – Fiscal do
Contrato, Valney de Freitas Pereira, Matrícula 1620100 – Diretor

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

Geral e Empresa JUCIENE DE S. BRITO – ME, CNPJ n.º 07.628.428/
0001-22 - CONTRATADA. São Luís/MA, 19 de março de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral
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