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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............7 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE........................................................9 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........9 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......33 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.04.2018

I – PROJETO DE  LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

REQ. (Nº 150/2018).

1. PROJETO DE LEI Nº 076/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DO JOVEM CRISTÃO
ASSEMBLEIANO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA 16 DE ABRIL  POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.
ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 16 DE ABRIL  POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. ASSIM COMO DA SESÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 153/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONSTITUÍDA UMA
COMISSÃO ESPECIAL PARA NO PRAZO DE 120 DIAS,
ACOMPANHAR A PROBLEMÁTICA DAS ENCHENTES PARA
A PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA IMEDIATA NOS MUNICÍPIOS
MARANHENSES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 165/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO
SOLENE NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA HOMENAGEAR
O BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO, EXPRESSÃO
MÁXIMA DA CULTURA POPULAR NO NOSSO ESTADO.

6. REQUERIMENTO Nº 166/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM , REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO
SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENHOR MARCO ANTÔNIO COÊLHO
LARA, PARA 02 DE AGOSTO DE 2018, TENDO EM VISTA A
IMPORTÂNCIA DO RENOMADO JURISTA PARA A
SOCIEDADE MARANHENSE.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 161/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, ENVIE CÓPIA DOS
COMPROVANTES COM OS GASTOS DA VIAGEM QUE
REALIZOU PARA A CIDADE DE CURITIBA EM VISITA
POLÍTICA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 163/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ABONADA SUA FALTA NA SESSÃO
LEGISLATIVA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, EM VISTA DA
SUA PARTICIPAÇÃO NO “FÓRUM DA MULHER VEREADORA
NO ESTADO DO MARANHÃO”, NO AUDITÓRIO NEIVA
MOREIRA, NESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME
DOCUMENTO ANEXO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/04/2018 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/18, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 5/18, que
acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão).

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 082/18, de autoria do Senhor

Deputado Max Barros, que acresce o § 2º, no artigo 21, da Lei nº 5.594,
de 24 de dezembro de 1992, que institui o imposto sobre propriedade
de veículos automotores (IPVA), e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 083/18, de autoria do Senhor
Deputado Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
transmissão ao vivo, por meio da internet, no Portal da Transparência,
do áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 084/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública, o Conselho
Cultural Comunitário do Anjo da Guarda, com sede e foro no Município
de São Luis-MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 085/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública, o Coral
de São João, com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 079/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que proíbe o reboque de veículos para
municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado.

2. PROJETO DE LEI Nº 080/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública a
Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza.
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3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/18,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o
título de cidadã maranhense a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 17 DE ABRIL DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e
dezoito.

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Levi Pontes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Jota Pinto, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto, Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Max Barros, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso.

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 165 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 17 de Maio
de 2018, para homenagear o Bumba-Meu-Boi do Maranhão, expressão
máxima da cultura popular no nosso Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 16 DE ABRIL DE 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.18
EM: 17.04.18

REQUERIMENTO N° 166 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão
Solene para entrega do título de Cidadão Maranhense ao senhor Marco
Antônio Coêlho Lara, para 02 de agosto de 2018, tendo em vista a
importância do renomado jurista para a sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 17 de abril de 2018. - Glalbert Cutrim - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.04.18
EM: 17.04.18

INDICAÇÃO N° 259 / 18

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 Exmo. Superintendente Regional do
INCRA no Maranhão, o Sr. George de Melo Aragão, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de Poços Artesianos
para atendimento das localidades Barra das Caraúbas, Piquezeiro, Boa
Esperança I e II e Pote de São Benedito, comunidades do Assentamento
Humaitá, área do INCRA no município de Timon/MA.

O Assentamento Humaitá, assentamento do INCRA no
município de Timon, fica localizado a aproximadamente 30km da sede
do município, contudo, mesmo estando localizado próximo à sede, as
comunidades da Barra das Caraúbas, Piquezeiro, Boa Esperança I e II
e Pote de São Benedito, não são atendidas com um sistema de
abastecimento de água.

Nas referidas localidades residem, ao total, mais de 194 famílias,
que desde a fundação das comunidades, sofrem com as dificuldades de
não possuírem um sistema responsável por distribuir água para
consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Ademais, vale ressaltar que os projetos para a construção dos
poços artesianos nas comunidades do Assentamento Humaitá já se
encontram no referido órgão, aguardando apenas a sua viabilização.

Desta forma, a implantação de poços artesianos é de suma
importância para aquelas localidades, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem nas comunidades.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 04 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 260 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com cópia para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Sr. Julio Cesar Mendonça, solicitando 01 (um) kit de irrigação para
o Povoado Ramalho, localizado no município de Buriti de Inácia Vaz/
MA,com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

Sabe-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do kit de irrigação, tendo em vista que os produtores
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agrícola/
agropecuária - investindo desta forma na agricultura familiar - dependem
deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior
produtividade e na diminuição dos custos para as famílias que dela
dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo,
sobretudo em períodos de estiagem, garantindo a oferta de alimentos
em escala durante todo o ano.

Desta forma, a viabilização de 1 (um) kit de irrigação, como
forma de assistência e apoio aos pequenos produtores e cooperados,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 05 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, hoje, nós,
desde cedo, na manhã de hoje, terça-feira, dia 17 de abril, recebemos
em nosso gabinete várias comitivas que vieram do interior do estado
acompanhadas por prefeitos. Como exemplo a comitiva do município
de Mirador, do povoado Cocos, acompanhadas pelos vereadores e
pelo Prefeito Roni, Prefeito de Mirador. As comitivas de vários distritos
e povoados. A comitiva de Barra do Corda, que veio trazendo a
documentação, trazendo o pessoal representando o povoado, distrito
Ipiranga do Maranhão. Também representando lá de Barra do Corda o

distrito, que também tem toda a viabilidade e condições de passar a
município, Santa Vitória representada pelo Vereador João Pedro, pela
Vereadora Graça do Ivan e várias lideranças. E assim de outros distritos
e outros municípios do Estado do Maranhão, por quê? Para que nós
possamos, a partir de agora, por meio da Comissão de Assuntos
Municipais, por meio do apoio das deputadas com assento nesta Casa,
dos deputados com assento nesta Casa para que nós possamos
viabilizar o processo de emancipação política que já está tramitando
no Congresso Nacional, já passou pelas comissões de Constituição e
Justiça, já passaram por todas as comissões. E agora foi criada uma
comissão especial que no mês passado foi aprovada por unanimidade
e tinha como relator o Deputado Federal Gaguinho, aqui do vizinho
estado do Tocantins, que foi Presidente da Assembleia, que foi
Governador do Estado do Tocantins e acredita na emancipação política.
E agora após esta reunião da Comissão Especial em Brasília da qual eu
acompanhei, há cerca de vinte e poucos dias, ficou acordado que no dia
15 de maio, ficou pré-agendado que no dia 15 de maio vai entrar na
pauta para votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados.
Devolvendo as prerrogativas, analisando os critérios e devolvendo as
prerrogativas para as Assembleias Legislativas dos Estados trabalharem
nesse sentido de emancipar e criar municípios. E nós que trabalhamos
nesse sentido, que conhecemos o interior do Maranhão, que conhecemos
os municípios que foram emancipados em 1994, com as eleições em
96, vemos a diferença daquele município de antes para hoje. Como
exemplo, eu dou aqui um município vizinho meu ali que foi emancipado
de Barra do Corda, Fernando Falcão. Fernando Falcão, município esse
que é um exemplo para o estado do Maranhão. Município que
prosperou, que andou, que se desenvolveu e era considerado
anteriormente como um dos dez mais pobres municípios do Brasil e
um dos três mais miseráveis do Maranhão. E hoje o exemplo está dado,
não faz mais parte desse contexto, cresceu IDH. E hoje é um exemplo
para o Maranhão e para o Brasil. E assim nós acreditamos que poderá
acontecer com todos os distritos que esta Casa aqui já fez a triagem, o
levantamento. Os técnicos desta Casa, com os técnicos do IBGE, com
os técnicos do IMESC, com os técnicos do governo do Estado e do
Tribunal de Contas e também os técnicos desta Casa, aqui da Assembleia
Legislativa. Agora é mais a fase política, vamos agora aprovar, acredito
que a Câmara dos Deputados, dia 15, Deputado Eduardo Braide, irá
aprovar esse projeto e devolver às Assembleias a legalidade, a
legitimidade de criar municípios em seus respectivos estados. Aqui
posso falar no estado do Maranhão, pois acredito, sim, na emancipação
já. Acreditamos, confiamos e com certeza esta Casa vai dar esse salto
tão importante para que nós possamos criar mais municípios no estado
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Jota Pinto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, nesta manhã, uso o Pequeno
Expediente para fazer o registro de que há alguns anos eu vejo alguns
deputados e deputadas desta Casa subindo a esta tribuna para fazer
esse registro. No final de semana, estive fazendo viagem à região de
Santa Filomena e vi o quanto essa BR-135 está acabada. A BR até
Miranda do Norte está perfeita, sem buracos e bem sinalizada. De
Miranda do Norte para frente, meu amigo Henrique Pereira, é buraco
em cima de buraco, sem nenhuma sinalização. Nesse período chuvoso,
Deputado César Pires, a gente vê muito buraco e nenhuma sinalização,
o que representa risco e perigo para as pessoas que trafegam na BR-
135. E aí eu questiono: o DNIT do Maranhão que há alguns anos, eu
mesmo subi diversas vezes nesta tribuna para questionar essa questão
das nossas BRs, porque, quando você sai do Maranhão, as estradas
todas boas, de boa qualidade, todas as estradas das BRs com gente
fazendo manutenção. Agora você percorre o Maranhão, Deputado
Levi, e nas BRs a gente não vê nenhuma equipe do DNIT fazendo a
manutenção, principalmente nesse período chuvoso. Daqui até Miranda
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e de Miranda para frente, V. Ex.ª que anda muito vê, é um perigo
enorme nesse período chuvoso você andar nessas estradas cheias de
buraco e sem sinalização. Então eu estou entrando, vou entrar com um
pedido de informação ao DNIT para saber quais são as providências
que estão sendo tomadas para que nós, que moramos neste estado, as
pessoas que vêm de outros estados, que entram no estado do Maranhão
tenham uma segurança maior ao trafegar nas BRs do estado do
Maranhão. Eu acredito que, se os outros estados têm uma boa estrada,
por que aqui no Maranhão não poderá ter? São bem sinalizadas, por
que no Maranhão não podem ser? Então fica esse registro nesta manhã,
Deputado Glalbert, da preocupação com as nossas BRs que estão com
muitos buracos e falta de sinalização. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Levi Pontes, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício Deputado Glalbert Cutrim,
senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, a todos que nos
ouvem. Senhor Presidente, subo a esta tribuna, no dia de hoje, para
fazer um alerta sobre os efeitos da chuva que chegaram a todo vapor na
nossa região do Baixo Parnaíba e de forma extremamente grave em
alguns municípios. Este final de semana, eu visitei o município de
Santa Quitéria que fazia aniversário, em que comemoramos diversos
avanços para Santa Quitéria, levados pelo Prefeito Alberto Rocha pelo
nosso Governo do Estado, como o Mais Asfalto, motoniveladora,
ambulância, ajuda para a saúde, enfim, vimos o progresso naquela
cidade. Mas ao mesmo tempo, Deputado Edivaldo Holanda, ficamos
tristes com as enchentes, embora a água, embora as chuvas tragam
também grandes benefícios, mas em excesso deixa toda uma população
ilhada. E lá estive presente olhando em Santa Quitéria, principalmente
o trajeto que liga Santa Quitéria Velha a Santa Quitéria Nova totalmente
cortada pelas chuvas e cujo trajeto que beneficia quase quatro mil
pessoas está sendo feito por meio de barcos alugados pelo governo
municipal. E isso trazendo enormes prejuízos, inclusive para o
transporte de pacientes. Em todos aqueles municípios banhados pelo
rio Parnaíba nós temos dezenas e centenas de desabrigados. Subo a
esta tribuna, Senhoras e Senhores, para fazer um alerta e ao mesmo
tempo fazer aqui um pedido ao Comitê de Prevenção e
Acompanhamento a Inundações no âmbito do Estado do Maranhão e
ao Exmo Senhor Governador do Estado que de uma forma correta vem
agindo fortemente na Região do Pindaré e na Região Tocantina, por
meio de todas as forças do Estado ligado a Defesa Civil, eu venho fazer
este apelo ao Governador, que coloque também o Comitê de
Acompanhamento e Prevenção de Inundações para Região do Baixo
Parnaíba no roteiro da assistência ao combate às enchentes que vêm
assolando o nosso Estado. Peço aos responsáveis pela antecipação de
ações para diminuição dos impactos e tenho certeza de que, mais uma
vez, seremos atendidos e, novamente, o Governador Flávio Dino vai
demonstrar sensibilidade para a nossa região, principalmente do Baixo
Parnaíba e mais ainda Santa Quitéria, São Bernardo e Magalhães de
Almeida, que são os três municípios mais atingidos pelas inundações,
ou seja, das chuvas. Era só isto, Senhor Presidente, obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa, eu
venho hoje nesta tribuna fazer um agradecimento a um senador, o
Senador Roberto Rocha, pela grande atitude que ele teve em Imperatriz
na liberação de um milhão e meio para a construção de uma praça e
também a tal praça falada é o “Panelódromo” de Imperatriz, que é uma
luta minha, antiga, desde 2013, venho tentando viabilizar o recurso,
venho tentando viabilizar a área, mas o senador com seus

relacionamentos de amizade, relacionamento do governo conseguiu a
liberação de um milhão e meio para o “Panelódromo” e conseguiu
também a liberação da área aproximadamente seis mil metros. Então,
quero deixar registrado meu agradecimento em nome do povo de
Imperatriz pelas grandes benfeitorias que Imperatriz vai receber, que
já é uma luta antiga do Deputado Léo Cunha. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Algum deputado ainda quer se inscrever no
Pequeno Expediente?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, Deputado Bira.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, não preciso do Pequeno Expediente, mas aproveito o tempo
de V. Exa., da Mesa, apenas para registrar que, amanhã, nós teremos
uma Audiência Pública para discutir sobre o Sistema Único de Saúde,
a defesa do SUS que está sendo ameaçada em plano nacional por conta
de uma ofensiva muito grande do governo federal em precarizar os
serviços de saúde pública e é muito importante que esse debate aconteça
aqui na Casa. Eu peço o esforço aí da Comissão de Saúde para que a
gente possa garantir o bom funcionamento dessa audiência que será
amanhã, às 14h30, no Plenarinho, e vários usuários, conselheiros e
segmentos da sociedade estão se mobilizando para comparecer a essa
audiência. Apenas para fazer este registro e agradecer a divulgação a
todos os colegas da Casa, cuja presença será muito bem-vinda. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Agradeço o registro do Deputado Bira, eu
vou suspender a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer nº 122 da CCJ, em redação final ao Projeto de Lei n.º
049, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º 123, da CCJ, em redação final ao
Projeto de Lei n .º  267, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º
246, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê) Em discussão. Em
Votação. Os deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado.
Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 037, de autoria do Deputado Eduardo
Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de
Lei 038/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide (lê). Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 150/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento
151/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota (lê). Deputado ausente.
Requerimento 152/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota.
Deputado ausente. Requerimento 153/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê).

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, é só uma dúvida que eu queria para a Mesa tirar porque
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tramita na Casa, inclusive eu até me inscrevi na Frente Parlamentar
para Acompanhamento das Enchentes no Maranhão. Isso não vai ficar
em dubiedade, uma comissão especial e uma frente parlamentar. Eu
queria pedir auxílio da Mesa Diretora para tirar essa nossa dúvida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto, bem observado. Deputado Wellington
ausente. Eu vou tirar da Ordem do Dia, até para que nós possamos
esclarecer essa dúvida e apreciar amanhã.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, pela Ordem. Essa questão de Comissão Especial, eu acho
que nós temos que ter muito cuidado porque a história e um pouco da
experiência também já nos ensinaram que nós precisamos usar as nossas
comissões temáticas, nós temos comissões permanentes na Casa que
têm essas atribuições. Eu acho que a frente parlamentar é muito bem-
vinda porque é uma discussão política na frente parlamentar e a
comissão temática pode tomar conta nessa área. Era isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento 158/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja realizada uma
sessão especial, no dia 06 de junho, para homenagear o médico e master
coach, Dayan Siebra, que desenvolve um grande trabalho de
responsabilidade social já reconhecido por milhares de brasileiros. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento 159/2018, de autoria do Deputado
César Pires, que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja realizada
sessão solene no dia 24 de maio de 2018 em comemoração aos 20 anos
da existência do Núcleo de Educação a Distância, NEAD, hoje
transformado em Núcleo de Tecnologia para Educação, EMANED, da
Universidade Estadual do Maranhão. Em discussão. Em votação.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Convido o Deputado
Levi Pontes para compor a mesa. Requerimento de autoria do Deputado
Jota Pinto, que requer, depois de ouvida a Mesa, que seja enviada
mensagem de pesar à família do Senhor Francisco das Chagas Moraes,
conhecido por Chicão, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia
11 de abril.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, questão de ordem. Deputado Jota Pinto, se Vossa Excelência
permitir, eu quero subscrever esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a permissão do Deputado Jota Pinto, o deputado Glalbert
Cutrim subscreve o requerimento. Como vota o Deputado Levi Pontes?
Deferido. Requerimento 161/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
163/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo. Também ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Inclusão na Ordem do Dia da
sessão ordinária de quarta-feira, 18 de abril: Requerimento 165/2018,
de autoria do Deputado Eduardo Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Independente. Declina. Partido Verde/PSD. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezesseis de abril de dois mil e dezoito.

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

Maranhãozinho.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo
Cunha, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Sousa Neto, Valéria
Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos  Deputados: Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Edilázio Júnior, Bira do Pindaré e Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia quórum” regimental
para apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão e
submeteu à deliberação da Mesa que deferiu os Requerimentos nºs:
148/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 064/2018, de sua autoria;
154/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, pedindo
informações ao Governador Flávio Dino, sobre o Comitê de Prevenção
e Acompanhamento a Inundações no Âmbito do Estado Maranhão;
155/2018, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 12 a 15/03/2018, conforme atestado médico; 156/2018, de
autoria da Deputada Andréa Murad, no mesmo sentido, referente as
Sessões Plenárias realizadas no período de 02 a 06/04/2018, conforme
atestado médico e 157/2018, de autoria do Deputado Adriano  Sarney,
solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Plenária realizada
no dia 05/04/2018, quando encontrava-se representando este Poder na
assinatura de Decretos para a criação de Unidades de Conservação em
Brasília. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão os Projetos de Lei nºs: 037 e 038/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide e os Requerimentos nºs: 158/
2018, também de autoria do Deputado Eduardo Braide; 159/2018, de
autoria do Deputado César Pires; 160/2018, de autoria do Deputado
Jota Pinto; 161/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad; 162/
2018, de autoria do Deputado Zé Inácio e 163/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado
Rogério Cafeteira falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
As demais agremiações declinaram do tempo reservado a elas. Não
havendo oradores inscritos no Expediente Final e nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de abril de 2018.
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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de
abril de dois mil e dezoito.

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

Maranhãozinho.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota
Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados
Alexandre Almeida, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Valéria Macedo e Vinícius Louro. 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: Projetos de Lei nºs: 082/18, de autoria do
Deputado Max Barros que acrescenta o § 2º, no artigo 21, da Lei n.º
5.594, de 24 de dezembro de 1992, que institui o imposto sobre a
propriedade de veículos automotores (IPVA); 083/18, também de
autoria do Deputado Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal da
Transparência, do áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do
Estado do Maranhão; 084/18, de autoria do Deputado César Pires, que
considera de Utilidade Pública O Conselho Cultural Comunitário do
Anjo da Guarda com sede e foro no Município de São Luís e 085/18, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública
o Coral São João; com sede e foro na Rua das Flores, nº 209, no centro
desta Cidade; Requerimentos n°s: 150 / 18 Deputado Edivaldo Holanda,
solicitando que seja dispensado dos tramites regimentais e votado em
regime de urgência, em sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 076/2018,
de sua autoria; 151 e 152/18, ambos de autoria do Deputado Sérgio
Frota, encaminhando mensagem de congratulações à população dos
Municípios de Parnarama e Colinas, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de abril; 153/18, Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja constituída uma comissão especial para, no prazo
de 120 dias, acompanhar a problemática das enchentes para prevenção
e assistência imediata nos Municípios maranhenses; 154/18, do
Deputado Eduardo Braide solicitando Informações ao Governador
Flávio Dino, sobre o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a
Inundações no âmbito do Estado do Maranhão; 155/18, do Deputado
Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja justificada sua ausência
das Sessões Legislativas no período de 12 a 15/03/2018, conforme
atestado médico; 156/18, da Deputada Andréa Murad, no mesmo
sentido referente às Sessões Plenárias realizadas no período de 02 a 06
de abril do ano em curso, conforme atestado médico  e 157/18, do
Deputado Adriano Sarney, que seja justificada a minha ausência da
Sessão Plenária realizada no dia 05 de abril  do corrente ano, quando
esteve representando esta Casa na assinatura de decretos para criação
de unidades de conservação em Brasília; indicações n°s: 237/18, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, Flávio Dino, com
cópia para o Ministro de Direitos Humanos, o Senhor Gustavo do
Vale Rocha, para que disponibilize o “kit de Conselho Tutelar”, para
incentivo e fortalecimento do Conselho Tutelar do Município de
Buriticupu; 240/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao setor competente a
implantação de uma unidade do Viva na região da Cidade Operária,
Município de São Luís; 241/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao

Governador do Estado do Maranhão, a fim de que determine ao setor
competente que seja viabilizada a reforma do Farol do Saber no
Município de Miranda; 242/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão para que determine ao setor
competente a implementação do Programa Mais Asfalto no Jardim
Lisboa, Recanto dos Signos e Residencial São Paulo, todas as localidades
no Município de São Luís; 243/18, do Deputado Júnior Verde, ao
Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e
Urbanismo de São José de Ribamar, Glauber Miranda Garrêto,
solicitando a recuperação asfáltica das ruas e avenidas da Vila Kiola, no
Município de São José de Ribamar; 244 / 18, do Deputado Neto
Evangelista, Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Francisco
de Oliveira Júnior, solicitando que seja feita parceria da secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social com a entidade Seja Digital que é
constituída pelas operadoras Vivo, Tim, Claro e Algar, vencedoras da
licitação n°002/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL, fornecendo todo o
apoio na construção de estratégias para serem distribuídos os kits
digitais gratuitamente a famílias de baixa renda; 245 / 18, do Deputado
Rigo Teles, ao  Governador Flavio Dino, solicitando que determine a
Secretaria de Infra Estrutura a adoção de providencias no sentido da
recuperação asfáltica da MA –006, no trecho que liga o Município de
Grajaú: a Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras a BR -
230, o qual possui uma extensão de 204 quilômetros; 246/18, do
Deputado Rigo Teles, ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando-lhe que decrete situação de emergência e calamidade
pública nos Municípios de Tuntum, Marajá do Sena, Trizidela do Vale
e Pedreiras, que estão sendo castigados pelas fortes chuvas que se
abateram sobre aqueles Municípios, possibilitando a execução de ações
de socorro e assistência humanitárias às populações atingidas e
restabelecendo os serviços essências e 247/18, do Deputado Fábio
Macedo, ao Governador do Estado Dr. Flavio Dino de Castro e Costa,
solicitando providências junto ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, Sr. Francisco Oliveira Junior, para
que seja liberado o Restaurante Popular, para as pessoas afetadas nos
Municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, afetadas com as fortes
chuvas nos referidos Municípios. Esgotada a maéria para leitura, o
presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima citadas. Em seguida,
concedeu a palavra Deputado Deputado Rafael Leitoa convidou seus
pares a participarem da audiência pública que ocorrerá no Plenarinho
desta Assembleia Legislativa às 15:00 horas, onde será debatido a
instituição do Pré-Comitê da Bacia do Rio Itapecuru. O Deputado
Roberto Costa, por sua vez,  discorreu sobre os danos causados pela
enchente do Rio Mearim, na cidade de Bacabal, tecendo duras críticas
a administração local que em meio a essa situação gastou mais de um
milhão de reais na festa de aniversário do município, negligenciando as
necessidade reais do povo de Bacabal. Com a palavra, o Deputado
Edivaldo Holanda registrou os avanços no sistema municipal de saúde,
que segundo o Parlamentar, na gestão anterior não tinha as condições
mínimas de funcionamento, mas que atualmente na gestão do atual
prefeito recebeu uma série de investimentos que tem transformado a
área de saúde. O Deputado Fábio Braga discorreu sobre sua preocupação
com a situação de milhares de maranhenses que estão desabrigados em
virtude da cheia do Rio Mearim. Na Tribuna, o Deputado Jota Pinto
destacou a necessidade de assistência às regiões afetadas pela cheia do
Rio Mearim. Na sequência, o Deputado Sousa Neto cobrou a
duplicação da MA 220, que foi prometida em carta compromisso,
destinada ao povo de Santa Inês, assinada pelos Senhores Josino
Catarino e Cleyton Noleto. Por fim, o Deputado Neto Evangelista
discorreu sobre o compromisso do governo do estado com a prevenção
e assistência aos desabrigados vítimas da cheia do Rio Mearim. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em segundo
turno, do Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural do Estado do Pará, que
foi aprovado e encaminhado à promulgação. Na sequência o Plenário
aprovou o Requerimento nº 139/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota, subscrito pelos Deputados Welligton do Curso, Neto Evangelista
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e Graça Paz, encaminhando mensagem de congratulações à população
do Município de Timbiras, pela passagem de seu aniversário
comemorado no mês de abril; 142/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados Eduardo Braide,
Glalbert Cutrim e Zé Inácio, encaminhando votos de aplausos aos
Senhores Célio Sérgio e Natanael Júnior, respectivamente, Presidente
e vice-Presidente do Moto Clube, pela conquista do título de Campeão
Estadual de Futebol do ano 2018. Os Requerimentos nºs: 146 e 147/
2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista, foram retirados a
pedido do autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nº 144/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando informações sobre a exoneração do Tenente Coronel
Carlos Augusto Magalhães do comando do Batalhão de Polícia
Rodoviária e 145/2018, de autoria do Deputado César Pires, para que
seja registrado nos Anais da Casa e enviado votos de pesar aos familiares
do Senhor Antônio Moisés da Silva Netto, especialmente ao seu filho
doutor Ricardo Augusto Moisés, ex-servidor deste Poder e 149/2018,
de autoria do Deputado Othelino Neto, enviando mensagem de pesar
aos familiares do Senhor Fábio Sousa Conceição. O Requerimento nº
148/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou transferido para a
próxima Sessão devido a ausência da autora. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs: 150/18, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda;
151 e 152/18, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 153/18, de autoria
do Deputado Wellington do Curso e 154/18, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se
o Deputado Wellington do Curso que  destacou as promessas não
cumpridas pelo Prefeito de São Luís e pelo Governador do Estado.
Também apontou as falhas do Programa Escola Digna e destacou o
protesto dos alunos da Escola Joaquim Gomes de Sousa. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Depu tado Bira do Pindaré, pela Liderança do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, refutou as afirmativas do
Deputado Sousa Neto, afirmado que o governador do estado nunca
prometeu a duplicação da MA 220 e que apesar de não ter feito tal
promessa o governador vai realizar a duplicação da referida estrada.
Pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente, o Deputado
Eduardo Braide discorreu sobre a situação as inundações que afetam
diversos municípios maranhenses e cobrou do Governo do Estado as
ações prevista no decreto assinado pelo governador em 2016 e solicitou
que o plenário aprove seu requerimento de pedido de informações
quanto ao plano de prevenção, ao plano de contingência e mapeamento
das áreas de riscos. O Deputado Júnior Verde, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, se solidarizou aos desabrigados
destacando a importância da Frente Parlamentar de assistência aos
munícipios afetados pelas enchentes, buscando iniciativas para
equacionar este problema.  Pelo Bloco Parlamentar Independente, o
Deputado Wellington do Curso registrou seu apoio a vítimas das
enchentes no estado do Maranhão e informou que protocolou um
requerimento solicitando a criação de comissão especial para desenvolver
ações assistenciais direcionadas aos municípios afetados. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Não havendo
oradores inscritos no Expediente Final e 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, 12 de abril de 2018. Deputado Othelino
Neto – Presidente. Deputado Josimar Maranhãozinho - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Eduardo Braide - Segundo Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 368/2018
Republicar por incorreção

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na
Resolução Legislativa nº 30 de 18 de maio de 1959 e alteração prevista
na Resolução nº 18 de 1º de novembro de 1973 e tendo em vista o que
consta do Processo nº 0129/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Pensão mensal vitalícia a CLEIDE
BARROSO COUTINHO, viúva do ex-Deputado HUMBERTO IVAR
ARAUJO COUTINHO, falecido durante a vigência do mandato
Parlamentar, no valor de R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil,   trezentos e
vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) com fundamento no Art. 1º
da Resolução Legislativa nº 30/1959 e na forma do que determina o
Art. 1º do Decreto Legislativo nº 461/2014.

Parágrafo Único – A Pensão concedida será devida enquanto a
beneficiária mantiver o atual estado civil.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos financeiros a 1º de janeiro do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 364/2018
Republicar por incorreção

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo  nº 1473/2018-AL,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, REGIANE CRISTINA TAVARES
CHAVES, do Cargo de Assistente Legislativo Administrativo, Classe
A, Nível 2, do Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder, a partir do dia
1º de abril do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 440/2018, de 17 de abril de 2018, exonerando
STHOCLIUS SILVA FONSECA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 441/2018, de 17 de abril de 2018, exonerando CLECIO
CARLOS SILVA LEMOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de abril do ano em curso.

Nº 442/2018, de 17 de abril de 2018, nomeando ELANY
SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de abril do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM -
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.
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PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ROGÉRIO CAFETEIRA
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 068/2018 – ALTERA  a Lei Estadual nº

6.107/1994 e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 069/2018 – ESTABELECE o Padrão

de identidade e as características do processo de elaboração da tiquira
do  Maranhão  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 070/2018 – ESTABELECE o padrão

de identidade do Processo de elaboração da cachaça do Maranhão  e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 071/2018 – DECLARA de Utilidade

Pública a “Associação dos Analistas Judiciários do Tribunal de Justiça
do Maranhão-ANAJUD/MA” e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 072/2018 – INSTITUI o “Dia Estadual

do Círculo de Oração” e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 073/2018 – CONSIDERA Patrimônio

Cultural Imaterial do Maranhão a Banda de Música João Carlos Dias
Nazaré da Polícia Militar do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

PROJETO DE LEI Nº 074/2018 – DISPÕE sobre o respeito
às prerrogativas dos advogados no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 075/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Centro de  Assistência Profissionalizante ao Amputado e
Deficiente Físico de Imperatriz Maranhão.

AUTORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 077/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública Estadual a Associação Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 026/2018 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 026/2018, que INSTITUI
no âmbito do Estado do Maranhão,  a divulgação dos serviços “Disque
100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração a crianças,
adolescentes e violência contra idosos, e do “Disque 180”, para denúncia
de práticas de violência contra mulher, ao final das propagandas
televisivas do Governo do Estado do Maranhão e dá outras
providências, de iniciativa da Deputada NINA MELO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/

2018 – DÁ nova redação ao art. 51 dos Atos das Disposições
Constituições Transitórias da Constituição Estadual.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MOÇÃO Nº 004/2018 – APELO, ao Ministro de Estado dos

Direitos Humanos, GUSTAVO DO VALE ROCHA, solicitando maior
agilidade na investigação da morte da Vereadora Carioca MARIELE
FRANCO e seu Motorista ANDERSON GOMES, para que não fique
impune mais um ato de violência extrema sem punição na triste
estatística do Estado mdo Rio de Janeiro.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 084/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 030/2018, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem
Governamental nº 009/2018, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações
do denominado “Parque Independência”, localizado no Município de
São Luís, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica o Poder Executivo
Estadual autorizado a celebrar, após regular procedimento licitatório,
contrato de Concessão de Uso Onerosa da área existente nas Glebas
A2 e D, com as coordenadas previstas no Anexo Único desta Lei,
pertencentes ao desmembramento de imóvel detentor de matrícula nº
8208, contida no denominado “Parque Independência”, localizado no
Município de São Luís, para fins de construção e manutenção de
infraestrutura de um parque de exposições e de área de lazer para uso
permanente, que terá prazo de 25 (vinte cinco) anos, renovável por
mais 10 (dez) anos.

Ademais, os direitos e obrigações das partes deverão constar
expressamente da minuta do edital de licitação e respectiva minuta do
Contrato de Concessão de Uso, nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais
disposições aplicáveis.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Contrato de
Concessão de Uso Oneroso de que trata a presente propositura, tem
por objetivo “a criação de um parque de exposições com ampla
infraestrutura para eventos de grande porte, como também de um
espaço de lazer para a população do entorno, via investimentos da
iniciativa privada. Além do que, através da outorga percebida pela
concessão, o Estado obterá nova fonte de remuneração, de sorte que
a aprovação deste Projeto de Lei transformará uma área atualmente
subutilizada em um espaço dinâmico e fonte de renda aos cofres
públicos”. A medida por si só atende a pertinência da matéria.

Com efeito, a Concessão Real de Uso é um contrato
administrativo onde o Poder Público confere ao particular ou a outras
entidades públicas o direito real resolúvel de uso de terreno público ou
sobre o espaço aéreo que o cobre, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei
no 271, de 28 de fevereiro de 1967:

“Art. 7º  É instituída a concessão de uso de terrenos
públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por
tempo certo ou indeterminado, como direito real
resolúvel, para fins específicos de regularização
fundiária de interesse social, urbanização,
industrialização, edificação, cultivo da terra,
aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das
comunidades  tradicionais e seus meios de subsistência
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ou outras modalidades de interesse social em áreas
urbanas.”

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. O cerne
da fiscalização do Poder Legislativo vem da ideia que os atos da
administração pública devem ser acompanhados 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 presente caso.

A Concessão de uso é um contrato administrativo classificado
na modalidade de uso privativo de bens públicos por particular sendo
utilizada para atividades de maior vulto, devendo ser precedida, como
regra, o procedimento licitatório, não havendo transmissão de
propriedade e não se confundido com alienação.

Neste sentido, destaca-se José dos Santos Carvalho Filho, sem
seu livro intitulado Manual de Direito Administrativo, 26ª ed. São
Paulo: Atlas, 2013,p.1176:

“A Concessão de Uso é o contrato administrativo pelo qual
o Poder Público confere a pessoa determinada o uso de
bem público, independente de maior ou menor interesse
público da pessoa concedente.”

Também Maria Sylvia Zanella de Pietro conceitua a
“Concessão de uso como um contrato administrativo pelo qual a
Administração Pública faculta ao particular a utilização de bem
público, para que exerça conforme a sua destinação específica.”
(in Maria Sylvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, 22ª ed.São
Paulo: Atlas, 2009, p.694)

Nota-se que os dois autores acima citados não mencionam a
necessidade de autorização legislativa e em seus livros destacam que
no tocante a licitação deve ser observado o procedimento licitatório,
não especificamente na modalidade concorrência.

Agora Hely Lopes Meireles leciona no sentido que a Concessão
de Uso deve ser precedida de autorização legal e de licitação, in verbis:

“A concessão de uso pode ser remunerada ou gratuita, por
tempo certo ou indeterminado, mas deverá ser sempre
precedida de autorização legal e, normalmente, de licitação
para o contrato.” (in Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, 35ª ed. São Paulo, Malheiros
Editores, 2009, p.534)

E Diogenes Gasparini tem o entendimento que a Concessão
deve ser precedida de lei autorizadora, licitação na modalidade
concorrência e desafetação. Vejamos:

“A concessão de uso será legitima se concretizada por
contrato e pre-existir: I- lei autorizadora; II-concorrência,
salvo nos casos em que for dispensada, dispensável ou
inexigível; III- desafetação, se o uso recair em bem de uso
comum ou especial e utilização for integral, exclusiva e
duradoura .” (in Diogenes Gasparini, Direito
Administrativo, 14ª ed. São Paulo, Saraiva, 2009, p.927)

Conforme se observa na Mensagem nº 009/2018, o imóvel
objeto da concessão é um bem patrimonial disponível, podendo assim
ser concedido ao particular, as condições do concessão deverão constar
no edital de licitação e no contrato administrativo firmado com o
vencedor o certame, havendo somente a necessidade complementação
no Projeto de Lei dos dados da matrícula do imóvel para  melhor
identificá-lo.

Com efeito, compete a Assembleia Legislativa a autorização
para alienar bens imóveis do Estado, consoante dispõe o inciso X, do
art. 30, da Constituição Estadual in verbis:

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembleia 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.”

Sendo assim, não vislumbramos no Projeto de Lei, em análise,
nenhum vício no tocante a matéria ou a forma, podendo assim adentrar
o ordenamento jurídico.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei nº
030/2018, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 030/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 085/2018

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

Excelentíssimo Governador do Estado, submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 270, de
21 de fevereiro de 2018, que “Altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de
2003, que Cria o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento
Urbano, e dá outras providências.

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

A Medida Provisória, sob análise, está alterando a denominação
do Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano para
Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural –
FEHDUR, também alterando o objetivo que incluiu as políticas
estaduais de desenvolvimento urbano e rural.

Ademais, a presente Medida Provisória também altera a
composição do Colegiado Gestor que administrará o Fundo.

No âmbito desta Comissão foi apresentada uma Emenda
Modificativa, proposta pelo Senhor Deputado Eduardo Braide, que
altera os artigos 10, 15 e 18, da Medida Provisória, em epígrafe, que
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 10 O Colegiado Gestor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural - FEHDUR,
instituído no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID, terá a seguinte
composição:
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I- Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, que o presidirá;
II- Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento;
III- Secretário de Estado de Infraestrutura;
IV- Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA;
V- 01 (um) representante do Poder Legislativo;
VI- 03 (três) representantes de organizações populares de
pró-moradia, de regiões distintas do Estado do Maranhão;
VII- 01 (um) representante de faculdade ligada à área
habitacional.
(...)
Art.15. (...)
(...)
VI- fornecer ao Colegiado Gestor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural - FEHDUR
todas as informações necessárias para subsidiar suas
tomadas de decisões;
(...)
VIII- submeter ao Colegiado Gestor as contas do Fundo
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural
- FEHDUR;
(...)
Art.18- Para fins desta Lei, são intervenientes as seguintes
entidades:
I- Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID;
II-Municípios do Estado do Maranhão;
III-Fundos Habitacionais Municipais;
IV-Cooperativas Habitacionais;
V-Associações Comunitárias;
VI- Fundações;
VII-Sindicatos;
VIII-Instituições de Previdência Privada;
IX-Empresas de Construção Civil;
XI- Incorporadoras de Empreendimentos Imobiliários.”

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição

específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

  O art. 61, § 1°, II, ‘e’ da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração e leis que disponham
sobre: “e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI:.”

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.
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Os Estados-membros, na elaboração de seu processo

legislativo, não podem se afastar do modelo federal devendo observa-
lo (CF, artigo 25, caput) como, por exemplo, 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 repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que “criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual” são de iniciativa privativa
do Governador do Estado.

 “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 sobre o assunto, vejamos:

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos
da administração pública é de iniciativa privativa do
chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF).
Princípio da simetria. Afronta também ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2º da CF). Reconhecida a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei, de iniciativa
parlamentar, que restringe matérias a serem publicadas no
Diário Oficial do Estado por vício de natureza formal e
material. ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-
8-2014, P, DJE de 11-9-2014.” Original sem grifos

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

No presente caso, cumpre a reserva de iniciativa e no tocante
à matéria não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

De acordo com a Mensagem nº 008/2018, uma parcela
considerável da população de maranhense vive em áreas rurais, por
isso faz-se necessário que o Estado do Maranhão, com vistas a contribuir
para o progresso equânime entre os espaços de seu território, também
auxilie na promoção e transformações sociais e econômicas nos
ambientes rurais.

Sendo assim, no mérito, não observamos nenhuma ilegalidade,
mostrando-se a Medida Provisória como oportuna, conveniente e
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presente o interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter
meritório.

Da análise da Emenda Modificativa nº 01/2018, apresentada a
presente Medida Provisória, que propõe nova redação aos artigos 10,
15 e 18, conforme acima descrito, desaconselhamos o acolhimento da
mesma, visto que “compete privativamente, ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei” (art. 64, inciso V, c/c art. 43, inciso III e V,
ambos da Constituição Estadual/89) -Emenda Modificativa
Rejeitada.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 270/2018, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação, com a supressão do inciso “V”, constante do  art. 4º, na
forma do Projeto de Lei de Conversão nº 004/2018, anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº 270/
2018, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores
Deputados Eduardo Braide e César Pires

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra,com emenda nº 001

apresentada
Deputado César Pires- voto contra

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO No 004/2018

Altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, que
cria o Fundo Estadual para Habitação e
Desenvolvimento Urbano, e dá outras
providências.

Art. 1º O Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano – FEHDU, criado pela Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003,
passa a denominar-se Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e Rural – FEHDUR.

Art. 2º A Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“(...)
Art. 1º Fica criado o Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, vinculado à
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
– SECID.
Art. 2º O Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e Rural – FEHDUR tem por objetivo proporcionar
o suporte financeiro necessário para implementação das
políticas estaduais de moradia popular e de desenvolvimento
urbano e rural.
Art. 3º As políticas estaduais de moradia popular e de
desenvolvimento urbano e rural serão financiadas pelo

Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID.
(...)
Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano – SECID a formulação, gestão,
implementação e operação das políticas estaduais de
moradia popular e de desenvolvimento urbano e rural.
Art. 6º O Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e Rural – FEHDUR, de natureza financeira e
contábil, terá contabilidade própria, a fim de que seja possível
a emissão de relatórios de acompanhamento de atividades,
que proporcionem a análise e a avaliação dos desembolsos
realizados, bem como de balancetes periódicos e de balanços
anuais que demonstrem suas operações.
Art. 7º Constituem recursos do Fundo Estadual de Habitação
e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR:
(...)
IV - recursos financeiros provenientes do Governo Federal
e de outros órgãos públicos, inclusive do próprio Estado do
Maranhão, recebidos direta, indiretamente ou por meio de
convênios, contratos, destaques orçamentários e aportes,
para construção de unidades habitacionais, urbanização de
áreas, loteamentos, infraestrutura, saneamento,
equipamentos urbanos e comunitários, bem como
subvenções.
(...)
Art. 8º O Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e Rural – FEHDUR deverá centralizar os recursos
destinados à implementação das políticas estaduais de
moradia popular e de desenvolvimento urbano e rural,
visando:
(...)
IX – construção de unidades habitacionais destinadas ao
arrendamento residencial, com ou sem opção de compra
pelo arrendatário;
X – obras de infraestrutura e saneamento, inclusive sistemas
de abastecimento de água;
XI – construção de equipamentos públicos vinculados a
projetos de desenvolvimento urbano e rural.
Art. 9º O Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e Rural – FEHDUR será administrado pelo
Colegiado Gestor.
Art. 10. O Colegiado Gestor do Fundo Estadual de Habitação
e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, instituído
no âmbito d a Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano – SECID, terá a seguinte
composição:
I - Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, que o presidirá;
II – Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento;
III - Secretário de Estado de Infraestrutura;
IV – Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão – CAEMA;
V – 01 representante do Poder Legislativo Estadual.
§ 1º Os mandatos dos membros do Colegiado Gestor do
Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e
Rural – FEHDUR não terão tempo de duração definido,
sendo ocupados os cargos pelos titulares das Secretarias
mencionadas;
§ 3º O Colegiado Gestor se reunirá, ordinariamente, a cada
trimestre, por convocação de seu presidente e
extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de
seu presidente ou por no mínimo três de seus membros;
§ 4º As decisões do Colegiado Gestor serão tomadas com a
presença no mínimo de três de seus membros;
§ 5º A secretaria executiva do Fundo Estadual de Habitação
e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR propiciará
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todo o apoio técnico e administrativo ao Colegiado Gestor,
e seu titular será indicado pela Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID.
Art. 11. Ao Colegiado Gestor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR
compete:
(...)
II - estabelecer diretrizes e programas de alocação de
recursos do Fundo Estad ual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, em
consonância com as políticas estaduais de moradia popular
e de desenvolvimento urbano e rural;
III - aprovar anualmente a proposta orçamentária do Fundo
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural
– FEHDUR, bem como as suas alterações;
(...)
V - aprovar as contas do Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR;
VI - zelar pelo cumprimento das diretrizes, critérios e
condições definidas pelo órgão gestor do Fundo Estadual
de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural –
FEHDUR;
VII - dirimir dúvidas decorrentes da aplicação e normas do
Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e
Rural – FEHDUR, nas matérias de sua competência;
(...)
 IX - fazer publicar no Diário Oficial do Estado do Maranhão
as decisões, análises de contas e pareceres emitidos pelo
Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e
Rural – FEHDUR;
X - fixar a remuneração do órgão operador do Fundo
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural
– FEHDUR.
Art. 12. A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR
se dará em consonância com a proposta orçamentária
previamente aprovada pelo Colegiado Gestor.
Art. 13. Os programas e projetos desenvolvidos com
recursos do Fundo Estad ual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR observarão,
quando cabíveis, as seguintes diretrizes gerais:
(...)
Art. 14. Os recursos do Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR serão
depositados obrigatoriamente, em conta corrente especifica,
a ser aberta e mantida em instituição bancária.
§ 1º À Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano – SECID caberá a manutenção da conta específica
neste artigo.
§ 2º As contas do Fundo Estadual d e Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR serão
auditadas pelos órgãos de controle interno e externo.
Art. 15. À Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano – SECID caberá:
I - formular as políticas estaduais de moradia popular e de
desenvolvimento urbano e rural;
(...)
III - propor a alocação dos recursos do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR,
para programas e projetos habitacionais e de
desenvolvimento urbano e rural;
IV - propor atos normativos quanto à alocação, gestão e
operação dos recursos do Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR;
V - elaborar planos anuais e plurianuais, fixando metas a
serem atingidas por meio de programas e projetos, com
recursos do Fundo Estad ual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR;

(...)
IX - aprovar previamente as operações a serem contratadas
com recursos do Fundo Estad ual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Colegiado
Gestor.
Art. 16. À Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano – SECID, como operadora do
Fundo, caberá:
I - implementar a Política Estadual de Moradia Popular e
de Desenvolvimento Urbano e Rural, operando com os
recursos do Fundo Estad ual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Colegiado
Gestor;
II - executar os programas e projetos aprovados pelo
Colegiado Gestor do Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR, constantes
do orçamento por ele aprovado;
III – propor programas e projetos em consonância com as
diretrizes estabelecidas pelo Colegiado Gestor;
(...)
IV - administrar e contabilizar os recursos do Fundo
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural
– FEHDUR, conforme estabelecido na presente Lei;
V - elaborar relatórios mensais de prestação de contas do
Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e
Rural – FEHDUR;
VI - elaborar relatórios mensais, contendo informações
necessárias ao acompanhamento, controle e avaliação do
desempenho dos programas e projetos habitacionais e de
desenvolvimento urbano e rural, tanto a efeito físico quanto
financeiro (aplicação dos recursos).
Art. 17. Os recursos do Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e Rural – FEHDUR serão
aplicados diretamente ou mediante convênios pelo Estado
do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, bem como
por meio de contratos firmados diretamente com os
beneficiários finais.”

Art. 3º Fica acrescido à Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, o
artigo 4º-A com a seguinte redação:

“Art. 4º-A. Os objetivos da Política de Desenvolvimento
Urbano e Rural visam, dentre outros, prioritariamente:
I - Acesso universal ao saneamento e gestão integrada e
sustentável da política de saneamento;
II - Promover a melhoria da qualidade ambiental urbana e
rural;
III - Promover a melhoria do planejamento e da gestão
territorial de forma integrada;
IV - Redução do déficit habitacional.”

Art. 4º Ficam revogados os incisos VI e VII e o § 2º do artigo
10, bem como os incisos VI e VIII do artigo 15 e o artigo 18 da Lei nº
7.936, de 14 de julho de 2003.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS

MINORIAS
P A R E C E R Nº  108 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 048/18, de autoria do Poder Executivo,
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que “Institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar.”

O Projeto está traçando as diretrizes e objetivos do Programa,
criando e estabelecendo a composição das equipes transdisciplinares,
também prevê as Secretarias que irão executar o mencionado programa.

Em apertada síntese, é o relatório.
Salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘e’ da Constituição Federal

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração e leis
que disponham sobre: criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI:.”

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem se afastar do modelo federal ao qual sujeitam-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 seu art. 43 absorveu
as linhas básicas do processo legislativo federal e estabeleceu as
competências privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o
processo de elaboração de lei como no caso da criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual

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.

E a título de exemplo, vale aqui salientar o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos
da administração pública é de iniciativa privativa do
chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF).
Princípio da simetria. Afronta também ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2º da CF). Reconhecida a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei, de iniciativa
parlamentar, que restringe matérias a serem publicadas no
Diário Oficial do Estado por vício de natureza formal e
material. ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-
8-2014, P, DJE de 11-9-2014.” Original sem grifos

“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de
leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido
pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual
para legislar sobre organização administrativa no
âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que afronta
o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da República, ao alterar
a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas.
Princípio da simetria federativa de competências. Iniciativa
louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal
de iniciativa legislativa.  Ex vi ADI 2.329, rel. min. Cármen
Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de 25-6-2010.

“É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo
(mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/2001,
por meio de decreto) na elaboração de normas que de
alguma forma remodelem as atribuições de órgão
pertencente à estrutura administrativa de determinada
unidade da Federação. [ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie,
j. 16-11-2005, P, DJ de 2-12-2005. = AI 643.926 ED, rel.
min. Dias Toffoli, j. 13-3-2012, 1ª T, DJE de 12-4-2012”

O Projeto de Lei, em análise, cumpre a reserva iniciativa,
sendo formalmente constitucional.

No tocante a matéria, há a necessidade de alguns ajustes no
texto do Projeto de Lei:

a)  O texto do inciso IV do Parágrafo único do art. 1º está
prevendo obrigações para Universidade Federal do Maranhão e para
Universidade Estadual, ferido assim a autonomia das Universidades
e no caso da UFMA fere também o princípio federativo por
estabelecer atribuições a uma entidade da União, por isso
sugerimos a alteração abaixo:

“Art. 1º ...
Parágrafo único. ...
IV – avaliar os resultados das ações integradas a serem
propostas mediante a triangulação entre Estado, Justiça e
Sociedade, registrando-a em formato de publicação.”

b) O art. 2º do Projeto de Lei não prevê qual a Secretaria
coordenará o Programa, por esse motivo sugerimos a redação com a
inclusão da SEMU como coordenadora:

“Art. 2º A execução do Programa será coordenada pela
Secretaria de Estado da Mulher – SEMU com participação
dos seguintes órgãos do Poder Executivo Estadual:
I - Secretaria de Estado da Saúde - SES;
II - Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular - SEDIHPOP;
III – Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.”

c) Os art. 3º e art. 4 º estabelecem a formação das equipes
transdisciplinares como também a sua capacitação e avaliação. Sucede
que estão atribuindo a Escola de Governo a avaliação das equipes que
atuarão do Programa,  porém essa avaliação deve ser a cargo da Secretaria
responsável cabendo a EGMA apenas a sua capacitação, assim
propomos a seguinte redação:

“Art. 3º As equipes transdisciplinares serão compostas pelos
seguintes técnicos:
I – psicólogo;
II – assistente social;
III – pedagogo;
IV – um enfermeiro, de modo opcional, quando se fizer
necessário.
Parágrafo único.  Ficará a cargo da SEMU a avaliação das
equipes transdisciplinares,  nos termos do regulamento, bem
como a definição dos municípios onde atuarão.
Art. 4º A capacitação das equipes transdisciplinares será
realizada pela Escola de Governo do Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A qualificação das equipes
transdisciplinares obedecerá o cumprimento das ementas
definidas pela SEMU, considerando-se, em especial, estudos
e as diretrizes nacional acerca da efetividade da Lei Maria
da Penha.”

d) Levando em consideração as normas de técnica legislativa
opinamos pela utilização de palavras menos rebuscadas nos incisos III
e V do art.5º e inciso I do Parágrafo único do art. 6º:

“Art. 5º ...
III – promover um novo significado aos papéis sociais de
gênero introjetados pelos autores de violência;
...
V –  a promoção de um novo significado aos valores da
sociedade no que diz respeito a violência de gênero;
Art. 6º ...
Paragrafo único. ...
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I – sejam dependentes químicos que apresentem também
transtornos de caráter psicótico;”

e) Tendo em vista que o art. 4º já estabelece a atribuição da
Escola de Governo para capacitação das equipes que atuarão no
Programa  e o art. 7º está repetindo o outro artigo, propomos a seguinte
redação ao art. 7º:

“Art. 7º Visando uma adequada implementação do
Programa, a SEMU poderá firmar convênios com as
Instituições Universitárias no Estado do Maranhão.”

No mais, não vislumbramos nenhuma outra
inconstitucionalidade, ilegalidade ou impropriedade no Projeto além
das citadas acima

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 048/

2018, nos termos do substitutivo em anexo.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias,
para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 048/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Rogério Cafeteira- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 048/2018

Institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Art. 1º  Fica instituído o Programa de Atendimento Integral à
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar destinado a
implementar estrutura especializada para o atendimento da mulher
vítima de violência de gênero doméstica e familiar, de seus familiares e
dos autores de violência.

Parágrafo único. São objetivos do Programa de Atendimento
Integral a Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar:

I – implementar, em âmbito estadual, em parceria com os órgãos
estaduais da saúde, educação, segurança e assistência social, estruturas
especializadas, compostas por equipes transdisciplinares, no
atendimento integral da mulher em situação de violência doméstica e/
ou intrafamiliar.

II – identificar e analisar os determinantes sócio-jurídicos, de
saúde, assistência e de educação estaduais no âmbito da violência
doméstica e familiar junto aos conselhos municipais e estadual de
direitos;

III – identificar e implementar ações de prevenção e intervenção
em situações de violência doméstica que possam instrumentalizar a
prática de outros profissionais de saúde, educação e segurança diante
da violência doméstica e ou intrafamiliar contra mulheres;

IV – avaliar os resultados das ações integradas a serem
propostas mediante a triangulação entre Estado, Justiça e Sociedade,
registrando-a em formato de publicação.

Art. 2º A execução do Programa será coordenada pela Secretaria
de Estado da Mulher – SEMU com participação dos seguintes órgãos
do Poder Executivo Estadual:

I - Secretaria de Estado da Saúde - SES;
II - Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação

Popular - SEDIHPOP;
III – Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.
Art. 3º As equipes transdisciplinares serão compostas pelos

seguintes técnicos:
I – psicólogo;
II – assistente social;
III – pedagogo;
IV – um enfermeiro, de modo opcional, quando se fizer

necessário.
Parágrafo único.  Ficará a cargo da SEMU a avaliação das

equipes transdisciplinares,  nos termos do regulamento, bem como a
definição dos municípios onde atuarão.

Art. 4º A capacitação das equipes transdisciplinares será
realizada pela Escola de Governo do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A qualificação das equipes transdisciplinares
obedecerá o cumprimento das ementas definidas pela SEMU,
considerando-se, em especial, estudos e as diretrizes nacional acerca
da efetividade da Lei Maria da Penha.

Art. 5º  São diretrizes do Programa, quanto à educação e
reeducação de autores de violência doméstica contra mulheres, as
seguintes:

I – a conscientização e responsabilização dos autores de
violência doméstica e familiar, tendo como parâmetro a Lei nº 11.340,
de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha;

II – a transformação e rompimento com a cultura de violência
contra as mulheres, em todas suas formas e intensidades de
manifestação;

III – promover um novo significado aos papéis sociais de gênero
introjetados pelos autores de violência;

IV – o combate à violência contra as mulheres, com ênfase na
violência doméstica e familiar, compreendida enquanto grave violação
aos direitos humanos;

V –  a promoção de um novo significado aos valores da sociedade
no que diz respeito a violência de gênero;

Art. 6º  As ações do Programa de Atendimento Integral a Mulher
em situação de violência doméstica e familiar tem como destinatários
as mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar de gênero,
seus filhos e os autores de violência que estejam com inquérito policial
em curso, com procedimento de medida protetiva deferido ou
submetidos a processo criminal, em curso ou com trânsito em julgado.

 Parágrafo único. Não poderão participar do Programa os
autores de violência que:

I – sejam dependentes químicos que apresentem também
transtornos de caráter psicótico;

II – sejam portadores de transtornos psiquiátricos psicóticos.
Art. 7º Visando uma adequada implementação do Programa, a

SEMU poderá firmar convênios com as Instituições Universitárias no
Estado do Maranhão.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 117/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede o
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Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
natural da cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais.

Justifica o autor da proposição que o homenageado o Senhor
Murilo Andrade de Oliveira, atua há mais de 19 anos na gestão de
órgãos de administração penitenciária, tendo iniciado a carreira no
Estado de Minas Gerais. Naquele Estado já ocupou os cargos de
Subsecretário de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social (SEDS), Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas, Diretor de Informações Penitenciárias,
Instrutor e Auditor de Agentes de Segurança Penitenciária – Modelo
de Gestão Prisional. Professor universitário, Murilo Andrade de
Oliveira possui vários cursos na área prisional e publicações sobre a
metodologia APAC (Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados). Atualmente é titular da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP) do Maranhão, onde vem
exercendo um grande trabalho em nosso Estado, sendo responsável
por diversas ações voltadas ao desenvolvimento da administração
penitenciária estadual, tais como: -Criação de 09 (nove) carreiras
para o sistema penitenciário e dois concursos públicos; -Aumento das
vagas destinadas a custodia de pessoas presas, seja através de
construções ou ampliações de unidades prisionais; -Reaparelhamento
da segurança penitenciária e ampliação das atividades de qualificação
profissional; -Melhoria dos índices, especialmente ligados à violência
no âmbito das unidades prisionais; -Fomento às atividades de
ressocialização da pessoa presa, com a promoção de diversas oficinas
e atividades educacionais, tais como o projeto “Projeto Rua Digna”,
que, com a mão de obra carcerária, promove a pavimentação de vias;
-Promoção de acesso à educação através do “Programa Rumo Certo”,
que oferece educação à distância aos presos, familiares e servidores,
através de laboratório e produção de conteúdo próprios, bem como
em parcerias com diversas instituições estaduais e federais de ensino.

Ressalte-se, por oportuno, que propositura no mesmo sentido,
concedendo Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade
de Oliveira (Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2018) já foi
aprovado no âmbito desta Comissão Técnica Permanente
(Parecer nº 058/2018). Sendo assim, nos termos do Art.139, alínea “a”,
do Regimento Interno, sugerimos que o homenageado seja agraciado
com a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, na forma
do Projeto de Resolução Legislativa anexo a este parecer.

Acerca da matéria, dispõe o art. 139, alínea “a”, da Resolução
Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno desta
Casa:

“Art. 139. Serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, personalidades nacional ou estrangeira, nas
seguintes condições:
a) Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, aos
cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais, ou
ainda aos que proporcionarem algum feito considerado
notório e forem considerados merecedores do recebimento
da comenda.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão da comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da comenda sugerida, fundamentados nos dispositivos
regimentais acima descritos.

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 022/2018, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, na forma do 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 Resolução Legislativa n.º 022/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Rogério Cafeteira- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 022 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
Secretário de Estado da Administração
Penitenciaria.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao  Senhor Murilo Andrade de Oliveira, natural de
Almenara-Minas Gerais.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 124 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 062/2018, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública Estadual a Associação Centro Cultural, Recreativo
Sambeneditense - CECRESBE, com sede e foro no Município de
São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão..

Convém ressaltar que já existe a Lei Ordinária nº 10.800,
de 05 de março de 2018, de autoria do Ilustre Deputado Rafael Leitoa,
que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação Centro
Cultural, Recreativo Sambeneditense - CECRESBE, com o
mesmo teor da Proposição de Lei, ora sob exame.

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 062/2018, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existe Lei (Lei Ordinária nº
10.800, de 05 de março de 2018, 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 062/2018, nos
termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 125/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 233/2015, de autoria do
Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Política
Estadual de Resíduos Sólidos, que dispõe sobre as diretrizes gerais
aplicáveis aos resíduos sólidos no Estado do Maranhão, bem como os
seus princípios, objetivos, instrumentos, gestão e gerenciamento,
responsabilidades e instrumentos econômicos.

São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, de que
trata a presente Propositura: proteger o meio ambiente, garantir o uso
racional dos recursos naturais e estimular a recuperação de áreas
degradadas; implementar a gestão integrada de resíduos sólidos;
fomentar a cooperação interinstitucional para o gerenciamento dos
resíduos sólidos; promover ações de educação ambiental, especialmente
quanto ao descarte adequado dos resíduos por parte da coletividade;
promover ações voltadas à inclusão social de catadores de materiais
recicláveis; erradicar o trabalho infantil nas ações que envolvam o fluxo
de resíduos sólidos; disseminar informações relacionadas à gestão dos
resíduos sólidos;  fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva
nos Municípios; priorizar nas aquisições governamentais os produtos
recicláveis e os reciclados; estimular a regionalização da gestão dos
resíduos sólidos.

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do Poder Constituinte originário.

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

Neste contexto, a Constituição Federal, em seus arts. 23 e 24,
estabelecem, in verbis:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: (EC nº 53/2006 e EC nº
85/2015)
(...)
VI–proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;

(...)
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: (EC nº 85/2015)
(...)
VI–florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;”

O Estado do Maranhão, em seu Poder Decorrente, estabeleceu
em sua Constituição Estadual, no art. 12, inciso I, alínea “f”, que
compete em comum com a União e os Municípios: “proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da
constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do Projeto de
Lei sob exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

Lei nº 233/2015, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do 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 233/2015, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

SUBSTITUTO AO PROJETO DE LEI Nº 233 / 2015

Estabelece as diretrizes para a instituição da
Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras
providências.

TÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes gerais aplicáveis
aos resíduos sólidos no Estado do Maranhão, para a instituição
da Política Estadual de Resíduos Sólidos, bem como ficam
estabelecidos os seus princípios, objetivos, instrumentos, gestão
e gerenciamento, responsabilidades e instrumentos econômicos.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei consideram-se:
I - área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação

ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria
em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao
meio ambiente e a outro bem a proteger;

II - área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação
ou benfeitoria que por ação humana teve as suas características
ambientais deterioradas;

III - coleta seletiva: recolhimento diferenciado de resíduos
sólidos, previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito
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de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou
outras destinações alternativas;

IV - compostagem: conjunto de técnicas aplicadas para controlar
a decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade de obter, no
menor tempo possível, material estável, rico em húmus e nutrientes
minerais e com atributos físicos, químicos e biológicos superiores àqueles
encontrados nas matérias primas;

V - deposição inadequada de resíduos: formas de depositar,
descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular resíduos sólidos sem medidas
que assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública;

 VI - descarte adequado ou responsável dos resíduos: depositar
ou destinar os resíduos sólidos e separar de forma a facilitar a coleta
seletiva para reciclagem e compostagem, garantindo as medidas
necessárias e sanitárias que assegurem a efetiva proteção ao meio
ambiente e à saúde pública;

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações
admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública, à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos;

 VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança
e a minimizar os impactos ambientais adversos;

IX - gestão compartilhada de resíduos sólidos: maneira de
conceber, implementar e gerenciar sistemas de resíduos, com a
participação dos setores da sociedade com a perspectiva do
desenvolvimento sustentável;

X - gestão integrada de resíduos sólidos: maneira de conceber,
implementar, administrar os resíduos sólidos, considerando uma ampla
participação das áreas de governo responsáveis, no âmbito estadual e
municipal;

XI - logística reversa: instrumento de desenvolvimento
econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios, destinados a facilitar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos aos seus geradores para que sejam
tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma de novos
insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a
não geração de rejeitos;

XII - prevenção da poluição: utilização de processos, práticas,
materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizem a geração de
resíduos na fonte e reduzam os riscos para a saúde humana e para o
meio ambiente;

XIII - reciclagem: prática ou técnica na qual os resíduos podem
ser usados com a necessidade de tratamento para alterar as suas
características físico-químicas;

XIV - recuperação de área contaminada: adoção de medidas
para a eliminação ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso
declarado;

XV - rejeitos: resíduos sólidos que depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada;

XVI - resíduos recicláveis: todos aqueles que, descartados pela
população e recolhidos pela coleta seletiva, podem ser reinseridos na
cadeia produtiva, absorvidos ou reaproveitados por meio da adoção de
tecnologias, revendidos às indústrias de reciclagem, para serem
utilizados como matéria-prima para a produção de novos produtos,
evitando, desta forma, a captação ou extração de mais matéria prima,
são os materiais potencialmente recicláveis, tais como, papéis,
plásticos, vidros, metais e orgânicos;

XVII - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja
destinação final se está obrigado a proceder, no estado sólido ou

semisólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso solução técnica ou
economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível;

XVIII - redução dos resíduos gerados: minimização ao menor
volume, quantidade e periculosidade dos materiais e substâncias, antes
de descartá-lo no ambiente;

XIX - reutilização: prática ou técnica na qual os resíduos podem
ser usados na forma em que se encontram sem necessidade de
tratamento para alterar as suas características físico-químicas;

XX - serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos: conjunto de atividades previsto no artigo 7º da Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007;

XXI - unidades geradoras ou receptoras de resíduo: instalações
que, por processo de transformação de matéria-prima, produzam
resíduos sólidos de qualquer natureza.

Art. 3º Nos termos desta Lei, os resíduos sólidos obedecerão
a seguinte classificação:

I – Quanto à origem:
a) Resíduos Urbanos: provenientes de residências,

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de
podas e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem
urbana passíveis de contratação ou delegação a particular, nos termos
de lei municipal;

b) Resíduos Industriais: provenientes de atividades de pesquisa
e de transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas ou
inorgânicas em novos produtos, por processos específicos, bem como,
os provenientes das atividades de mineração e extração, de montagem
e de manipulação de produtos acabados e aqueles gerados em áreas de
utilidade, apoio, depósito e de administração das indústrias e similares,
inclusive resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água -
ETAs e Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs;

c) Resíduos de Serviços de Saúde: provenientes de qualquer
unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana
ou animal, de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação
na área de farmacologia e saúde de necrotérios, funerárias e serviços de
medicina legal, de barreiras sanitárias, bem como, medicamentos e
imunoterápicos vencidos ou deteriorados;

d) Resíduos de Atividades Rurais: provenientes da atividade
agropecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados;

e) Resíduos de Serviços de Transporte: são os provenientes de
embarcação, aeronave ou meios de transporte terrestre, incluindo os
produzidos nas atividades de operação e manutenção, os associados às
cargas e os gerados nas instalações físicas;

f) Resíduos da Construção Civil: provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras, de construção civil e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como, tijolos,
blocos cerâmicos, concreto, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras, compensados, forros, argamassas, gesso, telhas, pavimento
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação elétrica, denominados
entulhos de obras, caliça ou metralha.

g) Rejeitos Radioativos - materiais resultantes de
atividades humanas que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de isenção especificados de
acordo com a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear-
CNEN, e que sejam de reutilização imprópria ou não prevista.

Parágrafo único. Os resíduos gerados nas operações de
emergência, em acidentes dentro ou fora das unidades geradoras ou
receptoras de resíduo, nas operações de remediação de áreas
contaminadas e os materiais gerados nas operações de escavação e
dragagem deverão ser previamente caracterizados e, em seguida,
encaminhados para destinação adequada.

II - Quanto à natureza:
a) Resíduos classe I - perigosos: são aqueles que, em função de

suas características intrínsecas de infalibilidade, corrosividade,
reatividade, toxidade ou patogenecidade, apresentam riscos à saúde ou
ao meio ambiente;



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2018 21
b) Resíduos classe II - não inertes: são aqueles que podem

apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio
ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos classe I -
perigosos ou classe III - inertes; 

c) Resíduos classe III - inertes: são aqueles que, por suas
características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e que apresentam
constituintes solúveis em água e em concentrações superiores aos
padrões de potabilidade.

§1º A determinação da classe dos resíduos, segundo a sua
natureza, deverá ser feita conforme norma estabelecida pelo organismo
normalizador federal competente. 

§2º Quando um resíduo não puder ser classificado nos termos
da norma específica, o órgão ambiental estadual poderá estabelecer
classificação provisória. 

Art. 4º Os resíduos sólidos que por suas características exijam
ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento, destinação final ou
disposição final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde
pública, serão definidos pelo órgão estadual competente.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - implementação da hierarquia das práticas de Redução,

Reutilização e Reciclagem (3Rs);
II - incentivo, conscientização e motivação às práticas de

redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como, da
destinação final ambientalmente adequada;

III - desenvolvimento de processos que busquem a alteração
dos padrões de produção, visando à melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento sustentável, abrangendo desde à produção, com a
redução dos riscos ambientais; até o descarte, ampliando as
possibilidades de reuso e reciclagem;

IV - adoção do princípio do poluidor-pagador e protetor-
recebedor;

V - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;

VI - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda
e promotor de cidadania;

VII - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica
e de saúde pública;

VIII - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público,
o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, inclusive no que
diz respeito à responsabilidade sobre o descarte consciente;

IX - da educação ambiental;
X - da universalização do acesso aos serviços públicos de

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 6º São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos recursos

naturais e estimular a recuperação de áreas degradadas;
II - implementar a gestão integrada de resíduos sólidos;
III - fomentar a cooperação interinstitucional para o

gerenciamento dos resíduos sólidos;
IV - promover ações de educação ambiental, especialmente

quanto ao descarte adequado dos resíduos por parte da coletividade;
V - promover ações voltadas à inclusão social de catadores de

materiais recicláveis;
VI - erradicar o trabalho infantil nas ações que envolvam o

fluxo de resíduos sólidos;

VII - disseminar informações relacionadas à gestão dos resíduos
sólidos;

VIII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos
Municípios;

IX – priorizar, nas aquisições governamentais, os produtos
recicláveis e os reciclados;

X - estimular a regionalização da gestão dos resíduos sólidos;
XI - fomentar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca

de soluções consorciadas para gestão de resíduos sólidos;
XII - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a

divulgação de novas tecnologias de reciclagem e compostagem,
tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos, inclusive
de prevenção à poluição;

XIII - fomentar a maximização do aproveitamento dos resíduos
orgânicos para a compostagem.

Parágrafo único. Para alcançar os objetivos de que tratam os
incisos do caput deste artigo, o Poder Público, no âmbito estadual e
municipal, poderá buscar parcerias junto à iniciativa privada.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES

Art. 7º Para implementação dos objetivos previstos nesta
Lei, a ação do Poder Público, no âmbito estadual, será orientada
pelas seguintes diretrizes:

I - minimização e eliminação do lançamento de poluentes a
partir do desenvolvimento e adoção de tecnologias limpas;

II - fortalecimento institucional para a implementação da gestão
integrada dos resíduos sólidos;

III - implantação de programas de educação ambiental;
IV - incentivo à criação, ao desenvolvimento e à capacitação de

associações ou cooperativas de catadores e de classificadores de resíduos
sólidos, visando ao reaproveitamento destes materiais e inclusão no
ciclo produtivo, a fim de consolidar o processo de coleta seletiva;

V - promoção da gestão integrada, regionalizada e consorciada
dos resíduos sólidos entre Poder Público e demais segmentos da
sociedade civil;

VI - estímulo e apoio à implantação de consórcios públicos
intermunicipais e/ou interestaduais, com vistas à viabilização de
soluções conjuntas das questões dos resíduos sólidos;

VII - promoção de modelo de gestão de resíduos sólidos com
visão sistêmica, que leve em consideração as variáveis ambientais,
sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública;

VIII - erradicação e recuperação das áreas de descargas de
resíduos sólidos a céu aberto;

IX - fomento à criação e implantação de fóruns e conselhos
municipais e regionais para garantir a participação da comunidade no
processo de gestão integrada dos resíduos sólidos;

X - incentivo à prática da logística reversa nos diversos setores
produtivos;

XI - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas
tecnologias de tratamento para resíduos sólidos;

XII - priorização da educação ambiental, especialmente em
relação ao descarte dos resíduos recicláveis pela coletividade.

Parágrafo único. As diretrizes a que se refere o caput deste
artigo deverão orientar normas e planos, observados os princípios
estabelecidos no art. 5º desta Lei.

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS

Art. 8º São instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:

I - Programa Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos - PEGRS,
conjunto de medidas administrativas e operacionais que define as
responsabilidades e os procedimentos institucionais para
implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos de forma
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local e regional, enfocando programas e projetos voltados à proteção e
recuperação do meio ambiente;

II - Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS,
a serem estabelecidos por lei específica de cada Município do Estado,
que definirá as responsabilidades e os procedimentos institucionais
para a sua implementação;

III - Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos
- SEIRES, componente do Sistema Nacional de Informações de
Saneamento - SNIS, que se constitui no banco de dados e informações
para os PGIRS e PEGRS;

IV - Inventários de resíduos sólidos, em conformidade com o
disposto pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
que determina que as indústrias geradoras de resíduos devam apresentar
ao órgão ambiental competente, informações sobre a geração,
características e destino final de seus resíduos;

V - Licenciamento ambiental;
VI - Monitoramento e fiscalização ambiental, que possibilita a

observação das regras previstas na legislação e nos procedimentos
normatizados;

VII - Cooperação técnica e financeira entre os setores públicos
e privados para a sua implementação;

VIII - Pesquisa científica e tecnológica;
IX - Logística reversa;
X - Educação ambiental;
XI - Incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
XII- Incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas

ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis;

XIII – Fundo Estadual de Meio Ambiente;
XIV – Conselhos de meio ambiente.

CAPÍTULO VI
DO APOIO TÉCNICO

Art. 9º Caberá ao Poder Público Estadual, por intermédio
de Órgão competente, decidir sobre:

I – o estabelecimento de diretrizes para elaboração e
apresentação do PGIRS;

II – a orientação aos municípios na elaboração de planos
operacionais e projetos para financiamentos estaduais;

III – a articulação com instituições governamentais e com a
iniciativa privada a destinação de recursos para promoção humana e a
qualificação dos profissionais da área, bem como, para os operadores
do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos;

IV – o apoio da gestão compartilhada entre municípios para
soluções de tratamento, destinação e disposição final adequada;

V – o apoio da elaboração de legislação e demais normas
específicas de limpeza pública nos municípios;

VI – o apoio da criação de mecanismos que facilitem a
comercialização dos recicláveis em todas as regiões do Estado;

VII – a estimulação das parcerias entre as indústrias
recicladoras, o poder público e a iniciativa privada para o
desenvolvimento de programas de coleta seletiva e para o fortalecimento
de associações e cooperativas de catadores.

CAPÍTULO VII
DO INCENTIVO

Art. 10. Constitui-se fonte de incentivo à Política Estadual de
Resíduos Sólidos:

I - doações de qualquer natureza, que sejam decorrentes de
ações de responsabilidade social e ambiental de empresas privadas;

II - taxas advindas de serviços prestados e produtos extraídos,
produzidos, beneficiados ou comercializados nas unidades de
tratamento e destinação final;

III - taxas advindas de serviços prestados a terceiros pelas
unidades de tratamento e destinação final dos resíduos;

IV - fundos nacional, estadual e municipais de meio ambiente;
V - multas decorrentes de infrações na área de resíduos sólidos;
VI - recursos internacionais;
VII - política de incentivo fiscal e financeiro às indústrias

recicladoras de resíduos sólidos, as que promovem a sua adequada
destinação e as que utilizem matéria prima reciclada no seu processo
produtivo.

Art. 11.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para
os Municípios terem acesso a recursos do Estado, ou por ele
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à
limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades estaduais
de crédito ou fomento para tal finalidade.

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos do Estado
referidos no caput, os Municípios que: 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a
gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de
plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos
planos microrregionais de resíduos sólidos instituídos pelo Estado;

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas
complementares sobre o acesso aos recursos do Estado na forma deste
artigo. 

TÍTULO II
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.12. Os sistemas para tratamento e disposição final de
resíduos sólidos somente poderão ser instalados mediante prévio
licenciamento ambiental após estudo das condições ambientais
locais. 

Art.13. Nas microrregiões, as soluções para a gestão dos
resíduos sólidos urbanos deverão prever ação integrada dos Municípios,
com participação dos organismos estaduais e da sociedade civil, tendo
em vista a máxima eficiência e adequada proteção ambiental. 

Art.14. Constituem serviços públicos de caráter essencial a
organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

Art.15. A gestão dos resíduos sólidos observará as seguintes
etapas: 

I - a prevenção da poluição ou a redução da geração de resíduos
na fonte; 

II - a minimização dos resíduos gerados; 
III - o adequado acondicionamento, coleta e transporte seguro

e racional dos resíduos;
IV - a recuperação ambientalmente segura de materiais,

substâncias ou de energia dos resíduos ou produtos descartados; 
V - o tratamento ambientalmente seguro dos resíduos; 
VI - a disposição final ambientalmente segura dos resíduos

remanescentes; e 
VII - a recuperação das áreas degradadas pela disposição

inadequada dos resíduos. 
Art.16. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação e

utilização de resíduos sólidos: 
I - lançamento in natura a céu aberto; 
II - queima a céu aberto; 
III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem,

cursos d’água, lagos, praias, mar, manguezais, áreas de várzea, terrenos
baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo que
abandonadas, e em áreas sujeitas à inundação com períodos de
recorrência de cem anos; 
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IV - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas

pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e
assemelhados; 

V - solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para
armazenamento, acumulação ou disposição final de resíduos sólidos
de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma
tecnicamente adequada, definida em projetos específicos, obedecidas
as condições e critérios estabelecidos por ocasião do licenciamento
pelo órgão ambiental estadual; 

VI - armazenamento em edificação inadequada; 
VII - utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e

fonte de energia, bem como a sua incorporação em materiais, substâncias
ou produtos sem o prévio licenciamento ambiental; 

VIII - utilização para alimentação humana; e 
IX - utilização para alimentação animal em desacordo com a

normatização dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes. 
Parágrafo único. O armazenamento, o tratamento e a

disposição final dos resíduos sólidos dependerão de projetos específicos
previamente licenciados pelo órgão ambiental competente. 

Art.17 . O Poder Público, consideradas as suas
particularidades, deverá incentivar e promover ações que visem
reduzir a poluição difusa por resíduos sólidos na zona rural. 

Art.18. O transporte, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos deverão ocorrer em condições que garantam a proteção à saúde
pública, à preservação ambiental e a segurança do trabalhador. 

Parágrafo único. O transporte de resíduos perigosos deverá
ocorrer através de equipamentos adequados, devidamente
acondicionados e rotulados em conformidade com as normas nacionais
e internacionais pertinentes. 

CAPÍTULO II
DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS

Art. 19. O Sistema Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos
responsável pela implementação da Política Estadual de Resíduos
Sólidos, será constituído:

I - órgão consultivo e deliberativo com atribuições de
supervisionar a implementação do Sistema e, quando necessário, fixar
normas complementares;

II - órgão coordenador com competências de formular, coordenar
e implementar a Política Estadual de Resíduos Sólidos, monitorar e
avaliar a execução de suas ações, bem como para viabilizar a integração
da política de resíduos sólidos com outras políticas urbanas; e

III - órgãos executores / complementares, atuantes na área de
resíduos sólidos, com atribuições de complementar as ações
mencionadas nos incisos anteriores.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SEIGRES

Art. 20. Fica instituído o Sistema Estadual de Informações
sobre Gestão de Resíduos Sólidos - SEIGRES, sob a coordenação
de Órgão Estadual Competente, e articulado com o Sistema
Nacional de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos -
SINIR, com os objetivos de:

I - gerenciar e atualizar as informações básicas sobre resíduos
no âmbito do Estado do Maranhão, como: coleta, tratamento,
disposição final, população atendida, quantidade gerada e coletada;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações
sistematizadas a cerca dos resíduos sólidos produzidos e descartados
no Estado;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência
e da eficácia do Sistema Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos.

Parágrafo único. As informações do SEIGRES são públicas e
acessíveis a todos, independentemente da demonstração de interesse,
devendo ser publicadas por meio da internet.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO

PODER PÚBLICO
Seção I

Disposições Gerais

Art. 21. O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade
são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a
observância da Política Estadual de Resíduos Sólidos e das diretrizes e
demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.

Art. 22. As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos são responsáveis
pela implementação e operacionalização integral do Plano
aprovado pelo órgão ambiental estadual competente.

Art. 23. A responsabilidade administrativa, nos casos de
ocorrências envolvendo resíduos, de qualquer origem ou natureza, que
provoquem danos ambientais ou ponham em risco a saúde da
população, recairá sobre:

I - o órgão municipal ou entidade responsável pela coleta,
transporte, tratamento, destinação e disposição final, no caso de
resíduos sólidos urbanos;

II - o proprietário, no caso de resíduos sólidos produzidos em
imóveis, residenciais ou não, descartados, destinados ou dispostos de
forma inadequada em áreas ou terrenos, em desacordo com a forma
estabelecida por esta Lei ou pelos municípios;

III - os estabelecimentos geradores, no caso de resíduos
provenientes da construção civil, indústria, comércio e de prestação de
serviços, inclusive os de saúde, no tocante ao transporte, tratamento e
destinação final para seus produtos e embalagens que comprometam o
meio ambiente e coloquem em risco a saúde pública;

IV - os estabelecimentos geradores, nos casos de produção de
embalagens que, após o consumo, não sejam recicláveis;

V - os fabricantes ou importadores de produtos que, por suas
características e composição, volume ou periculosidade, resultem
resíduos sólidos de impacto ambiental significativo;

VI - o gerador nos casos de acidentes ocorridos em suas
instalações;

VII - o transportador durante o percurso.
§ 1º No caso de contratação de terceiros, de direito público ou

privado, para execução de uma ou mais atividades relacionadas ao
manejo de resíduos, em qualquer de suas etapas, configurar-se-á a
corresponsabilidade.

§ 2º A responsabilidade a que se refere o inciso III do caput
deste artigo dar-se-á desde a geração até a disposição final dos resíduos.

§ 3º A responsabilidade a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo é extensiva inclusive ao fabricante ou ao importador, mesmo
nos casos em que o acidente ocorrer após o consumo desses produtos.

§ 4º Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas,
em decorrência de acidentes ambientais pela disposição de resíduos,
deverão promover a sua recuperação em conformidade com as exigências
estabelecidas pelo órgão ambiental estadual competente.

Art. 24. Cabe ao Órgão Ambiental Estadual:
I – acompanhar e fiscalizar a elaboração e apresentação

pelos municípios ou consórcios intermunicipais, pelo setor industrial,
pelos estabelecimentos de serviços de saúde e pelas demais fontes
geradoras, a serem definidas no regulamento desta Lei, dos seus PGIRS
que disponham sobre as ações de segregação, acondicionamento,
armazenamento, transporte, tratamento e destino final dos resíduos
gerados;

II - disponibilizar as diretrizes básicas para elaboração dos
PGIRS.
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Seção II

Dos Resíduos Urbanos

Art. 25. Os sistemas de coleta, transporte e disposição de
resíduos sólidos deverão ser estendidos a todos os municípios e atender
aos princípios de regularidade, permanência, modicidade e
sistematicidade, em condições sanitárias e de segurança.

Parágrafo único. A coleta dos resíduos urbanos se dará de
forma preferencialmente seletiva, devendo o gerador separar
previamente os resíduos úmidos ou compostáveis, dos recicláveis ou
secos.

Art. 26. Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada e
em local acessível ao sistema público de coleta regular, cabendo-lhes
observar as normas municipais que estabeleçam a seleção dos resíduos
no próprio local de origem e indiquem as formas de acondicionamento
para coleta. 

Art. 27. As soluções específicas e tecnológicas para tratamento
e disposição final de resíduos serão fixadas pelo Poder Público,
observadas as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis,
estando sujeitas ao prévio licenciamento ambiental. 

Parágrafo único. A implantação e operação de sistemas para
tratamento e disposição final de resíduos sólidos poderão ser realizadas
sob o regime de concessão ou permissão, sujeitas ao disposto nesta
Lei e legislação correlata. 

Art. 28. Incumbe ao Poder Público, quando couber: 
I - a indicação das áreas adequadas para a instalação e tratamento

ou para disposição final de resíduos, compatibilizadas com o
zoneamento ambiental e com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano de que tratam, respectivamente, a Lei Federal nº 6.938, de
31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e
dá outras providências) e o art.182 da Constituição Federal; 

II - a implantação, operação de sistemas de tratamento e de
disposição final de resíduos urbanos. 

Seção III
Dos Resíduos da Construção Civil

Art. 29. Caberá aos geradores de resíduos da construção civil a
elaboração e a implementação de plano de gerenciamento de resíduos
da construção civil.

Art. 30. O transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos da construção civil serão de responsabilidade do gerador e
deverão ser obrigatoriamente destinados às Centrais de Tratamento de
Resíduos, devidamente autorizadas e licenciadas pelos órgãos
ambientais competentes. 

Art. 31. O gerenciamento dos resíduos da construção civil,
desde a geração até a disposição final, será feito de forma a atender os
requisitos de proteção, preservação e economia dos recursos naturais,
segurança do trabalhador e da saúde pública. 

Seção VI
Dos Resíduos de Serviços de Saúde

Art. 32. O transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos de serviços de saúde serão de responsabilidade do gerador e
deverão ser obrigatoriamente segregados na fonte, com tratamento e
disposição final em sistemas autorizados e licenciados pelos órgãos de
saúde e ambientais competentes. 

Art. 33. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde,
desde a geração até a disposição final, será feito de forma a atender os
requisitos de proteção ambiental e de saúde pública. 

Seção VII
Dos Resíduos Industriais

Art. 34. A gestão dos resíduos industriais deverá ser efetuada
em conformidade com as etapas estabelecidas no art.15 desta Lei.

Art. 35. As empresas geradoras e receptoras de resíduos deverão
contratar seguro ambiental visando garantir a recuperação das áreas
degradadas em função de suas atividades, por acidentes, ou pela
disposição inadequada de resíduos. 

Art. 36. São de responsabilidade do gerador os resíduos sólidos
industriais, especialmente os perigosos, desde a geração até a destinação
final, que serão feitas de forma a atender os requisitos de proteção
ambiental e de saúde pública, devendo as empresas geradoras
apresentarem a caracterização dos resíduos como condição para o
prévio licenciamento ambiental. 

Art. 37. O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo
que tratados, reciclados ou recuperados para utilização como adubo,
matéria-prima ou fonte de energia, bem como suas incorporações em
materiais, substâncias ou produtos, dependerá de prévio licenciamento
ambiental especial. 

§1º O fabricante deverá comprovar que o produto resultante
da utilização dos resíduos referidos no caput deste artigo não implicará
em risco adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 

§2º Os produtos fabricados através de processos que utilizem
resíduos industriais deverão apresentar qualidade final similar aos
produtos gerados em processos que não incluam o reaproveitamento
industrial de resíduos. 

Art. 38. As instalações industriais para o processamento de
resíduos são consideradas unidades receptoras de resíduos, estando
sujeitas às exigências desta Lei. 

Art. 39. As unidades receptoras de resíduos industriais deverão
realizar, no recebimento dos resíduos, controle das quantidades e
características dos mesmos, de acordo com a sistemática aprovada
pelo órgão ambiental estadual. 

Seção VIII
Dos Resíduos Especiais

Art. 40. Para efeitos desta Lei, consideram-se resíduos
especiais: 

I - os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens; 
II - as pilhas, baterias e assemelhados, lâmpadas fluorescentes,

de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista; 
III - as embalagens não retornáveis; 
IV - os pneus;
V - os óleos lubrificantes e assemelhados; 
VI - os resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais

rodoviários e ferroviários, postos de fronteiras e estruturas similares; 
VII - os resíduos de saneamento básico gerados nas Estações

de Tratamento de Água e de Esgotos Domiciliares; e 
VIII - outros a serem definidos pelo órgão ambiental

competente. 
Art. 41. Os fabricantes e importadores de produtos que após

seu uso dêem origem a resíduos classificados como especiais ficam
obrigados a estabelecer mecanismos operacionais, obedecer as normas
regulamentares pertinentes, assim como os cronogramas de implantação
para: 

I - criação de Centros de Recepção para a coleta do resíduo a
ser descartado, devidamente sinalizado e divulgado;

II - estabelecer formas de recepção, acondicionamento,
transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição final
destes produtos, visando garantir a proteção da saúde pública e a
qualidade ambiental; 

III - promover no âmbito de suas atividades e em parceria com
os municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver processos
de prevenção da poluição, minimização dos resíduos, efluentes e
emissões gerados na produção desses produtos, bem como de seu
processamento, sua reciclagem e sua disposição final; e 

IV - promover campanhas educativas de conscientização
pública sobre as práticas de prevenção da poluição e os impactos
ambientais negativos causados pela disposição inadequada de resíduos,
bem como os benefícios da reciclagem e da disposição final adequada
destes resíduos. 
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Art. 42. Os fabricantes-registrantes ou importadores dos

produtos e bens que dão origem aos resíduos classificados como
especiais deverão dispor os resíduos coletados pelos Centros de
Recepção em locais destinados para esse fim, licenciados pelo órgão
ambiental competente, ficando os respectivos custos a cargo do gerador. 

Art. 43. O órgão ambiental competente deverá estabelecer,
juntamente com os setores produtivos envolvidos, gradação e metas
visando à produção de bens menos perigosos e agressivos ao meio
ambiente. 

CAPÍTULO V
LOGÍSTICA REVERSA

Art. 44. Fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada
e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores e os titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme as atribuições
e os procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 45. Os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos, após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Art. 46. Os consumidores deverão efetuar a devolução, após o
uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens,
de pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes,
de vapor de sódio e mercúrio, e de outros produtos ou embalagens
objeto de logística reversa.

Art. 47. Os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados, na
forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,
cabendo:

I - a coletividade, sempre que estabelecido no sistema de
coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos e na aplicação do art. 46 desta Lei, é obrigada a:

a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os
resíduos sólidos gerados e promover o descarte adequado, atentando
para práticas que possibilitem a redução de sua geração;

b) após a utilização do produto, disponibilizar adequadamente
os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis para coleta ou devolução;

II - ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos, no âmbito da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, observado o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cabe:

a) adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos;

b) estabelecer sistema de coleta seletiva;
c) articular com os agentes econômicos e sociais medidas para

viabilizar a estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno ao
ciclo produtivo, dos resíduos sólidos recicláveis oriundos dos serviços
de limpeza urbana e de manejo;

d) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos e
dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos;

III - aos comerciantes e aos distribuidores, sem prejuízos de
exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Estadual, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, ou em acordos setoriais e termos de
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial,
cabe:

a) efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos
produtos e embalagens reunidos ou devolvidos;

IV - aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e
aos comerciantes dos produtos e embalagens a que se refere o art. 49
desta Lei, cabe tomar todas as medidas necessárias para assegurar a
implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob

seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre
outras medidas:

a) minimizar o uso de embalagens, rótulos, restringindo ao
estritamente necessário, e priorizar a utilização de materiais recicláveis
e reciclados em seus produtos e embalagens;

b) implantar procedimentos de compra de produtos ou
embalagens usadas;

c) disponibilizar aos consumidores postos de entrega e de coleta
para os resíduos sólidos recicláveis;

d) atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos
casos de que trata o art. 49 desta Lei;

e) disponibilizar informações ao consumidor sobre a localização
dos postos de coleta dos resíduos sólidos recicláveis e divulgar, por
meio de campanhas publicitárias, mensagens educativas de combate ao
descarte inadequado;

f) receber, acondicionar e armazenar, temporariamente, de forma
ambientalmente segura, os resíduos sólidos recicláveis oriundos dos
produtos comercializados, revendidos ou distribuídos.

Art. 48. Os fabricantes e os importadores darão destinação
ambientalmente adequada às embalagens e aos produtos reunidos ou
devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente
do Sistema Estadual e, se houver, pelo Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 49. Constitui infração, para efeito desta Lei, toda ação ou
omissão que importe na inobservância de preceitos nela estabelecidos
e na desobediência a determinações dos regulamentos ou normas dela
decorrentes.

Art. 50. Os custos decorrentes da aplicação da sanção, de
interdição temporária ou definitiva correrão por conta do infrator.

 Art. 51. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis direta
ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam
ações no fluxo de resíduos sólidos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 52. As embalagens em geral, inclusive as sacolas plásticas,
devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a
reciclagem.

Art. 53. Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, os
quais deverão reger-se por legislação específica.

Art.54. O Chefe do Poder Executivo poderá estabelecer normas
complementares ao disposto nesta Lei.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 129 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 316/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que determina constar
em editais de licitações para aquisição ou locação de novas viaturas
policiais e de condução de presos a especificação de para-brisas
blindados.

É o parecer.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
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A proposição em análise determina que devem constar nos

editais de licitações para aquisição ou locação de novas viaturas policiais
e de condução de presos a especificação de para-brisas blindados,
incidindo em matéria de normas gerais de licitação, que é de competência
legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição
Federal de 1988:

Art. 22. Compete privativamente à 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 19/1998)

Nesta linha, segue decisão do STF:

O art. 22, XXVII, da CF dispõe ser da União, privativamente,
a legislação sobre normas gerais de licitação e contratação. A
Lei federal 8.666/1993 autoriza o controle prévio quando
houver solicitação do Tribunal de Contas para a remessa de
cópia do edital de licitação já publicado. A exigência feita por
atos normativos do Tribunal sobre a remessa prévia do edital,
sem nenhuma solicitação, invade a competência legislativa
distribuída pela CF, já exercida pela Lei federal 8.666/1993,
que não contém essa exigência. [RE 547.063, rel. min.
Menezes Direito, j. 7-10-2008, 1ª T, DJE de 12-12-2008].

Como podemos observar, que o principal diploma que trata
sobre licitações e contratos é a Lei Federal nº 8.666/93, que fixou as
normas gerais sobre o tema. Assim, a proposição de lei sob exame cria
novas condições que somente lei federal poderia prever.

Ao criar requisito em editais de licitações para contratos
estaduais, a propositura (Estado-membro) se arvorou na condição de
intérprete primeiro do direito constitucional de participar de licitações,
introduzindo um requisito genérico e inteiramente novo para habilitação
em qualquer licitação. Ao assim prever, a proposição de lei estadual
em análise afronta as normas gerais do ordenamento nacional de licitação
e contratos e se apropria de competência da União, para legislar,
conforme dispositivo constitucional acima descrito.

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

316/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 316/2017, nos
termos do voto do Relator contra o voto dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 130 /2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei de Lei nº 055/

2018, de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis, no âmbito
do Estado do Maranhão, por estabelecimentos onde haja grande
circulação de pessoas.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

A proposição em análise dispõe sobre obrigação para
estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas a contratarem
bombeiros civis, incidindo em matéria de direito do trabalho.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]

Nesta linha, segue decisão do STF:

Lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança
em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que
disponibilize local para estacionamento é inconstitucional,
quer por violar a competência privativa da União para legislar
sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. Lei
estadual que impõe a utilização de empregados próprios na
entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização,
viola a competência privativa da União para legislar sobre
direito do trabalho. Com base nesses entendimentos, o
Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado
em ação direta para declarar integralmente inconstitucional a
Lei 1.748/1990 do Estado do Rio de Janeiro, que obriga
pessoas físicas ou jurídicas a oferecer estacionamento ao
público, cercar o local e manter funcionários próprios para
garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização
na hipótese de prejuízos ao dono do veículo. [ADI 451, rel.
min. Roberto Barroso, j. 1º-8-2017, P, Informativo 871.]

De acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, a proposição de lei sob exame invade competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho, exercício de profissão
e para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Aponta
ainda, ofensa ao princípio da livre iniciativa, em razão de restrições
impostas a empresas prestadoras de serviços de bombeiros civis e às
escolas formadoras desses profissionais.

Ademais, segundo a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5761/2017, a proposição de lei também se choca com a Lei Federal n°
11.9001/2009, que estabelece regras gerais sobre a profissão de bombeiro
civil, uma vez que invoca em aspectos referentes ao direito do trabalho
e ao exercício da profissão, bem como define as funções dos bombeiros
civis e dispõe sobre penalidades aplicáveis às empresas e entidades
que utilizem irregularmente seus serviços.

Sendo assim, a propositura não tem como prosperar, tendo
em vista a inconstitucionalidade ora apontada, por invadir a competência
privativa da União e lesão aos princípios da livre iniciativa.

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

055/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição, por maioria do Projeto de Lei nº 055/2018,
nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 131 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 015/2018, de
autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui a Política
Estadual de Prevenção Social à Criminalidade.

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘ O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do Poder Constituinte originário.

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

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

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes e normas
gerais, bem como critérios básicos para assegurar, promover e proteger
o exercício pleno em condições de igualdade a serem tomadas pelo
Estado quando da implantação da política estadual de prevenção social
à criminalidade, que atenderá ao disposto nesta Propositura de Lei.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da
constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do projeto sob
exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

Lei nº 015/2018, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do 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 015/2018, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 015 / 2018

Institui Diretrizes da Política Estadual de
Prevenção Social à Criminalidade.

Art. 1º – Ficam instituídas as Diretrizes da Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade, que atenderá ao disposto nesta
lei.

Art. 2º – É objetivo geral das Diretrizes da Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade de que tratam esta lei
promover a elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas
de prevenção social à criminalidade nos níveis individual e social,
mediante a construção de novas relações entre a sociedade civil e os
órgãos do sistema de defesa social e justiça, promovendo a segurança
pública cidadã de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis aos
fenômenos de violências e criminalidades.

Art. 3º – São princípios das Diretrizes da Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade:

I – defesa da dignidade da pessoa humana;
II – respeito aos direitos humanos;
III – valorização e respeito à vida e à cidadania;
IV – integração entre as esferas federal, estadual e municipal de

governo;
V – intersetorialidade, transversalidade e integração sistêmica

com as demais políticas públicas;
VI – participação efetiva da sociedade civil;
VII –  concepção de segurança pública como direito

fundamental.
Art. 4º – A Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade

observará as seguintes diretrizes:
I – articulação de intervenções e ações de segurança pública

com as instituições que compõem o sistema de defesa social e o sistema
de justiça;

II – integração e fomento de redes de prevenção à criminalidade,
com instituições públicas e privadas que atuem em níveis local,
municipal e estadual, nas áreas de segurança, saúde, educação, cultura,
esporte, inclusão produtiva, infraestrutura urbana, recorte etário, cor,
gênero e outras afins ao trabalho a ser desenvolvido no âmbito da
política;

III – identificação da distribuição espacial das violências e
criminalidades, por meio de estudos especializados, que orientem a
implantação de ações de prevenção social à criminalidade;

IV – promoção de campanhas e pesquisas sobre os fenômenos
da violência e da criminalidade;

V – desenvolvimento das ações de prevenção com pessoas que
respondem a processos criminais, estejam privadas de liberdade por
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decisão cautelar ou decorrente de condenação definitiva, ou submetidas
a medida alternativa à prisão;

VI – desenvolvimento de projetos transversais como fatores
de proteção em resposta aos fatores de risco.

Art. 5º – São objetivos específicos das Diretrizes da Política
Estadual de Prevenção Social à Criminalidade:

I – contribuir com a diminuição da criminalidade e da violência
no Estado;

II – intervir nos fenômenos multicausais geradores de conflitos,
violências e processos de criminalização, a partir de soluções plurais
adequadas a cada situação;

III – cooperar com a diminuição do encarceramento, da
reincidência e seus efeitos, por meio de medidas de proteção social;

IV – promover uma cultura de paz, por meio de mecanismos
de participação, inclusão e de resolução extrajudicial de conflitos.

Art. 6º – A implementação e a coordenação, no Estado, da
política de que trata esta lei caberão a órgão ou comissão, de caráter
paritário, composto por representantes do poder público e da sociedade
civil, a ser instituído na forma de regulamento.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 132 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 033/2018, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a
criação da “Central de Apoio ao Idoso”.

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 seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder 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 visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Além disso, caso seja considerado que a proposição em
análise não é uma lei que cria atribuição, indubitavelmente será
tido como uma lei que autoriza o Executivo a fazer a atribuição.
Assim, este Projeto de Lei seria considerado como autorizativo, o
que também não é permitido:

Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar –
limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já
lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro
da competência constitucional desse Poder. O texto da “lei”
começa por uma expressão que se tornou padrão: ‘Fica o
Poder Executivo autorizado a...’. O objeto da autorização
– por já ser de competência constitucional do Executivo –
não poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’

pelo Legislativo. Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa
parlamentar, pois jamais teria cabimento o Executivo se
autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a
própria Constituição. Elas constituem um vício patente.
(BARROS, Sérgio Resende de. “Leis” autorizativas.
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n. 29,
pp. 259-265, ago./nov. 2000 – citado por CAVALCANTE
FILHO, João Trindade. “LIMITES DA INICIATIVA
PARLAMENTAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS”,
2013, disponível em: http://www12.senado.gov.br/
publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-
para-discussao/td-122-limites-da-iniciativa-parlamentar-
sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-do-art.-
61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal, acesso em: 12/05/
2015).

E a título de ilustração, as chamadas leis autorizativas não
possuem resultados práticos, pois além de serem inconstitucionais,
não produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a sua implementação
ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide
quando e como fazer.

 Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já
manifestou-se sobre a matéria, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações
das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera
de atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a
competência do Poder Executivo, autorizando-o a
praticar determinada atividade, invade alçada própria
da Constituição, a quem cabe, com exclusividade,
determinar as atribuições dos Poderes da República. E
por isso ela é inconstitucional. Representação
Procedente.”

E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos do Voto
do Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na
Representação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in
verbis:

“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas
afigura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa
- a inocuidade- só serve a convencer ainda mais da
ilegitimidade constitucional das leis dessa natureza.
Decreto, só cabe autorizar quem não está autorizado, o que
parece óbvio. Porém, o Executivo não precisa de autorização
para construir obras, onde, quando e da forma que lhe
pautar o poder discricionário de que é titular para esse fim.

A ordem constitucional é que fixa as competências
legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei
fixa o que é próprio da Constituição fixar, pretendendo
determinar ou autorizar um poder constituído no âmbito
de sua competência constitucional, essa lei é
inconstitucional. “

O projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta ao
ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele
a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar
tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2018 29
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

Sendo assim, o conteúdo do presente Projeto de Lei que
“autoriza a criação de apoio telefônico para o atendimento ao idoso”
padece de inconstitucionalidade formal e material.

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

033/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 033/2018, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 134/2018

RELATÓRIO:
Nos termos dos art. 43, caput e 64, IV, da Constituição do

Estado do Maranhão, o Governador vetou totalmente o Projeto de Lei
nº 236/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria anual, com
emissão de laudo técnico para utilização de brinquedos em parques
infantis de educação infantil ou ensino fundamental público ou privado,
parques públicos de diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares,
e dá outras providências.

Segundo o Projeto de Lei nº. 236/2017, de autoria do Senhor
Deputado Estadual Eduardo Braide, os brinquedos de parques infantis
de educação infantil ou ensino fundamental público ou privado, parques
públicos de diversão, condomínios, hotéis, clubes e similares, para
serem utilizados, no âmbito do Estado, deverão passar por vistoria
anual, com emissão de laudo técnico elaborado por engenheiro
habilitado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Maranhão – CREA-MA –, e acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual
que por se tratar de matéria que disciplina assuntos de interesse local,
o projeto acaba por atrair a competência do município, segundo a
dicção do inciso I, do art. 30, da Constituição Federal.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Segundo o doutrinador José Afonso da Silva o Processo

Legislativo é um conjunto de atos preordenados visando à criação de
normas de direito. A primeira fase deste processo é a fase de iniciativa,
instauradora de um procedimento que deverá culminar, preenchidos
todos os requisitos e seguidos todos os trâmites, com a formação da
espécie normativa.

A doutrina ainda não chegou a um consenso sobre a natureza
jurídica da iniciativa, mas o fato é que a partir da iniciativa começa a
tramitação do projeto de lei apresentado.

Para alguns projetos de lei a Constituição da República, bem
como as Constituições dos Estados–membros, em virtude do princípio
da simetria constitucional, admitem a iniciativa privativa a um órgão
ou a uma única pessoa, e a não-observância destes dispositivos
constitucionais implicaria em inconstitucionalidade formal subjetiva,
ou seja, em vício de iniciativa ou de competência, levando,
necessariamente, à inconstitucionalidade de toda a lei.

Desta forma, o projeto em referência incide em vício de
competência, na medida em que somente através de projeto de lei de
iniciativa municipal poderia fazê-lo (art. 30, I da Constituição Federal),
in verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;

Desta forma, verifica-se que indigitado projeto padece de vício
de inconstitucionalidade formal, segundo a diretriz adotada pelo modelo
constitucional, pois a regra para legislar sobre assuntos de interesse
local é privativa dos municípios, em razão de sua autonomia federativa.

Diante dos argumentos expostos a guisa de razões,
reconhecemos a necessidade do veto em exame, visto estar em
consonância com a legislação em vigor.

Isto posto, e pela fundamentação supramencionada, somos
pela manutenção do veto oposto ao Projeto de Lei em comento.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 236/2017, objeto da Mensagem
Governamental nº 021/2018, uma vez que o projeto apresenta vício de
competência.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei Ordinária  nº 236/2017, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glabert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 136/2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei n° 053/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Institui no âmbito
do Estado do Maranhão, o Cadastro para Bloqueio de Propaganda.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, assegura
que o Projeto de Lei ora vetado, “tem por objetivo precípuo impedir
que as empresas de telemarketing, e-mail marketing ou
estabelecimentos que se utilizem deste serviço efetuem ligações
telefônicas, enviem SMS ou e-mails de propagandas não autorizadas
para os consumidores nele inscritos. Embora de relevante propósito
social, a proposta não se coaduna com as disposições constitucionais
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de regência, notadamente às que dizem respeito ao processo formal de
elaboração das leis.

É que, ao dispor sobre propaganda comercial, a propositura
de lei atrai para si a competência privativa da União para legislar
sobre essa matéria, segundo disciplina contida no inciso XXIX do
art.22, da Constituição Federal, in verbis:

“Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXIX - propaganda comercial”

Ademais, ficam apontados nas razões do Veto Governamental,
vários dispositivos que compõem o projeto, a exemplo dos arts. 2º, 3º
e 4º, que tratam sobre atribuições de órgãos da administração pública
estadual, hipótese vedada, segundo disciplina prevista no inciso V,
art.43, da CE/89.

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
(...)
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).”

Dadas essas circunstâncias preliminares e, considerando que a
manutenção da coerência legislativa é, sobretudo, condição elementar
para o bom funcionamento da máquina pública, convém reiterar as
razões do veto na forma acima fundamentado.

Como se vê, as razões do Veto Governamental afiançam também
para este projeto, a fundamentação necessária à caracterização da
inconstitucionalidade material apontada, não nos restando alternativa,
senão opor-lhe na sua forma integral, conforme as fundamentações do
Veto Governamental.

Assim sendo, as razões do veto total aposto ao Projeto de Lei
nº 053/2017, são convincentes, uma vez que o assunto tratado, fere
princípios constitucionais, acima descritos.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto

Total aposto ao Projeto de Lei nº 053/2017, objeto da Mensagem
Governamental nº 025/2018, uma vez que o projeto apresenta vício de
competência.

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 053/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 138/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 067/2018, de autoria da Senhora

Deputada Edivaldo Holanda, que Institui o “Dia Estadual do Analista
Judiciário da Justiça Estadual”, a ser comemorado anualmente, em
todo o território do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído, o Dia
Estadual do Analista Judiciário da Justiça Estadual, a ser comemorado
anualmente, no dia 28 de setembro, em todo território do Estado do
Maranhão.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei tem por
objetivo evidenciar a salutar importância desses servidores de carreira,
com o devido reconhecimento dentro da sociedade no que tange à
relevância das atividades desenvolvidas por estes trabalhadores do
Judiciário Maranhense e, consequentemente, destinar a merecida
valorização do labor exercido pelos Analistas Judiciários da Justiça
Estadual para toda a comunidade.

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

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

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 067/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

P O R T A R I A   Nº 273/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação do
Diretor Geral da Mesa,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores PAULO HENRIQUE BRITO

NUNES, matrícula nº 367748 e VILSON SANTOS EVERTON,
matrícula nº 1619030, ambos lotados na Diretoria Geral da Mesa, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto, decorrente do
Processo Administrativo nº 5511/2017-ALEMA, para aquisição de 02
(dois)    gravadores digitais profissionais, para o Núcleo de Áudio
desta Casa Legislativa, conforme   determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 13
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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