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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/05/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Dep. Antonio Pereira

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29.05.2019

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº290/2019)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2019, DE
AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13/91, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE
DE PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO PEDIDO DE
VISTA CONCEDIDO NA COMISSÃO, POR 24 HORAS AO
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

II– PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI N° 108/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA E ENFRENTAMENTO
À ENDOMETRIOSE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª
SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 096/2019, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS MICAL DAMASCENO E PASTOR CAVALCANTE,
QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO RELIGIOSO CULTURAL
IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O “CÍRCULO DE
ORAÇÃO” DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO MARANHÃO. COM
SUBSTITUTIVO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

4.  PROJETO DE LEI Nº 128/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO A “BANDA DE MÚSICA DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO”.  COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/
2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, QUE ESTABELECE O VALOR DA
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS DA SEDE ESPORTIVA E
SOCIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO (CLUBE DA ASSEMBLÉIA) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES, QUE
ALTERA A REDAÇÃO LEGISLATIVA Nº 546/2008 , QUE
INSTITUI O PRÊMIO CINEMATOGRÁFICO ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, ACATANDO ALTERAÇÃO SUGERIDA PELO
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
(2ª SESSÃO)

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 298/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGENS DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES A
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS, PELO
TRANSCURSO DOS 111 ANOS DE SUA EXISTÊNCIA,
OCORRIDO NO DIA 23 DE MAIO.

VI - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 293/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO PREFEITO DE SÃO LUÍS, O SENHOR
EDIVALDO HOLANDA JR., E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA, O SR. CARLOS MARLON SOUZA,
SOLICITANDO QUE INFORMEM QUAIS AS FONTES DOS
RECURSOS QUE FINANCIAM A REALIZAÇÃO DA FEIRINHA
SÃO LUÍS, ASSIM COMO QUAIS OS VALORES REPASSADOS A
INSTITUIÇÃO QUE REALIZA AS CONTRATAÇÕES
ARTÍSTICOS CULTURAIS QUE COMPÕEM A GRADE DA
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, ALÉM DE RESPOSTAS DA
MOTIVAÇÃO DO ATRASO DOS PAGAMENTOS QUE SE
ALASTRAM POR 6 MESES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 29/05/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 278/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano,  fica instituído a campanha de esclarecimento sobre
os danos causados pelo caramujo africano no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 279/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe do sistema de coleta seletiva nas escolas
públicas e privadas de todo o Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 280/19, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, eleva as Vaquejadas ocorridas no parque
Maratá à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e
Cultural do Estado do Maranhão.
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4. PROJETO DE LEI Nº 281/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno,  acrescenta os parágrafos 1º e 2º e remunera
o parágrafo único do art. 4º da Lei 10.606 de 30 de junho de 2017, que
Institui o Projeto “Remissão pela Leitura” no âmbito dos
Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 282/19, de autoria do Senhor
Deputado Hélio Soares, considera de Utilidade Pública, a Liga
Desportiva do Bairro Recanto Fialho, com sede e foro em São Luis-
MA.

6. PROJETO DE LEI Nº 283/19, de autoria do Senhor
Deputado Hélio Soares, considera de Utilidade Pública, a Associação
Casa do Caminho,  com sede  e foro em São Luis-MA.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 277/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 033/19, que Institui a Escola de Saúde Pública do
Estado do Maranhão – ESP/MA e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/19, de
autoria do Poder Judiciário enviado através da Mensagem nº 10/19,
que altera da redação do artigo 144-A da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/19, de
autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 11/19,
que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

PRIORIDADE  3ª  E  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da mensagem nº 7/2019,
que cria 02(duas) Turmas Recursais permanentes a Comarca da Ilha de
São Luís; altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14,
de 27 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão); acrescenta dispositivos na mesma Lei
Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 276/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que estabelece a obrigatoriedade da presença
de psicólogos nas Escolas Públicas Estaduais do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 045/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
João do Vale a Senhorita Thaynara Oliveira Gomes.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 046/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
João do Vale ao Senhor José Ribamar Coelho Santos – Zeca Baleiro.

ORDINÁRIA 4ª  E ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 271/19, de autoria da Senhora

Deputada Andreia Martins Rezende, que insere o festejo de Nossa
Senhora de Fátima, no município de Vitorino Freire, no roteiro oficial
de Turismo Religioso do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 272/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre a realização do Teste de
Triagem Neonatal Teste do Pezinho, na Modalidade Ampliada em
Recém-Nascidos, nos Hospitais, Maternidades e demais
Estabelecimentos de Atenção à Saúde da Rede Pública e Privada, no
Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde – SUS
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 273/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre direitos quando constatada
exposição de produtos com validade vencida ou com divergência de
preço em mercados, hipermercados e supermercados do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 274/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece normas para o registro e o
respectivo cancelamento, em bancos de dados, serviços de proteção ao
crédito e congêneres, de consumidores, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 275/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a utilização de papel

reciclado e de lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficácia
energética e luminosa nos projetos de obras e nos serviços de engenharia
executados por órgãos ou entidades da administração pública direta e
indireta nos Poderes do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 044/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Martins Rezende, que concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Doutor
Rodrigo Lago.

7. MOÇÃO N° 008/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que manifesta extensa admiração ao trabalho
desenvolvido pelos advogados Daniel Blume de Almeida e Thiago
Brhanner Garcês Costa.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 28 DE MAIO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e oito de maio de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando

Pessoa
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – A Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do
Expediente.

A SENHOR PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 032 /2019

São Luís, 27 de maio de 2019.
Senhor Presidente,

Comunico a essa augusta Assembleia que, autorizado pelo
Decreto Legislativo nº 495/2018, de 17 de dezembro de 2018, o Vice-
Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Júnior, estará se
ausentando do País no período de 2 a 4 de junho de 2019, a fim de
integrar a Comitiva de Parlamentares Brasileiros, organizada pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e
participar de Visita Técnica que será realizada nas cidades de Caiena e
Kourou, na Guiana Francesa.

Renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares os meus
elevados protestos de apreço e consideração.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 278 / 19

Fica instituído a campanha de esclarecimento sobre
os danos causados pelo caramujo africano no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído a campanha de esclarecimento sobre os
danos causados pela espécie (Achatina Fulica), mais conhecida como
caramujo africano, no âmbito do Estado do Maranhão, com a finalidade
de:

I – Esclarecer a população sobre as doenças provocadas pela
contaminação humana que pode ser causada pelo caramujo africano;

II – Convocar audiências Públicas e Conferências objetivando
o desenvolvimento da conscientização da população, principalmente a
ribeirinha, acerca dos riscos do contato com o muco infectado;

III -  Realizar palestras, Workshops e Seminários, visando à
discussão e o ensino do correto manejo e despejo dessa espécime, na
tentativa de evitar a contaminação principalmente de crianças e idosos

Art. 2º - O Poder Executivo poderá desenvolver uma parceria,
através das Secretarias de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano – SECID;  Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular – SEDIHPOP; Secretaria de Estado da Saúde
– SES e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
– SEMA,  com os municípios que estão infestados pelo caramujo
africano, para mobilizar a população a participar de um “Mutirão para
eliminar os caramujos africanos”.

Parágrafo único – O Poder Executivo Estadual poderá instituir
uma recompensa às pessoas que conseguirem recolher uma determinada
quantidade de moluscos, como forma de motivação para que haja uma
participação maciça da comunidade.

Art. 3° Para fins de execução dessa Campanha, o Poder
Executivo ainda poderá firmar convênios bem como celebrar parcerias
com o setor privado e termos de fomento e colaboração, na forma da
lei.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Achatina fulica é uma espécie de molusco terrestre tropical,
nativa no leste-nordeste da África, conhecida como caramujo-gigante-

africano. Essa espécie foi introduzida recentemente no Brasil como
uma alternativa econômica na substituição do “escargot”, das espécies
Helix aspersa e Helix pomatia, originárias da França e muito utilizadas
na gastronomia internacional. No entanto, a utilização do nome
“escargot” para comercializar a carne de Achatina fulica é imprópria
pois a Achatina não é “escargot”.

O desconhecimento sobre esse molusco, a facilidade de sua
criação e até mesmo seu incentivo, contribuíram para sua proliferação.
Não se viabilizando economicamente sua criação, os animais dessa
espécie, por mero abandono ou por descuido de seus criadores, se
alastraram por quase todo o Brasil, estabelecendo populações em vida
livre e se tornando verdadeira praga.

No meio agrícola, atacam e destroem plantações, com danos
maiores para os pequenos agricultores, e podem colocar em risco o
meio ambiente uma vez que se alimentam de várias espécies vegetais
além de serem predadores de caramujos nativos.

Recentemente essas populações livres têm invadido áreas
urbanas em diversas regiões do Brasil. Este ano o noticiário televisivo
da Rede Globo apresentou reportagem sobre a infestação da Achatina
fulica nas casas e ruas do município de São Luís (MA)

Nas áreas urbanas, em especial, esse molusco pode representar
sério risco à saúde, uma vez que a Achatina fulica é potencial hospedeiro
do verme Angiostrongylus costaricensis, causador da angiostrongilíase
abdominal, doença grave que pode resultar em óbito por perfuração
intestinal, peritonite e hemorragia abdominal.

Esse risco se potencializa nas áreas urbanas pois os moluscos
são intermediários para os hospedeiros definitivos, as ratazanas, ou
rato-de-esgoto, o rato-de-telhado e o camundongo, com populações
enormes em muitos ambientes humanos, notadamente próximo a áreas
portuárias como no caso da baixada devido a disponibilidade de grãos,
onde são vetores diretos e indiretos de outras doenças humanas.

A simples manipulação dos caramujos vivos por crianças, como
em quintais e mesmo em pátios de escolas, pode acarretar contaminação,
pois os vermes podem ser encontrados no muco corporal dos caramujos.

Segundo pesquisas, para que um programa de combate a
Achatina fulica possa alcançar sucesso é necessário uma ação conjunta
envolvendo as diversas esferas de poder e “deve ter como objetivo a
instrumentalização de profissionais da Área de Saúde, da Educação e
os Líderes Comunitários, para o esclarecimento e orientação sobre a
espécie, suas conseqüências para a saúde e para o meio ambiente,
estimulando, dessa forma, o engajamento da população no combate do
caramujo”. Levando-se em conta esse importante valor social, peço
aos meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 279 / 19

Dispõe do sistema de coleta seletiva nas escolas
públicas e privadas de todo o Estado do Maranhão.

Art. 1º. Esta Lei estabelece a instalação do sistema de coleta
seletiva nas escolas públicas e privadas em todo o Estado do Maranhão,
a partir da instalação de lixeiras separadas para conscientização e
educação dos alunos.

Art. 2º. As lixeiras serão instaladas em número suficiente para
receber, separadamente, os detritos de:

a) Plásticos;
b) Vidros;
c) Papéis;
d) Outras matérias.
Art. 3º. Cada escola poderá realizar palestras educacionais

para os alunos, com o intuito de mostrar a necessidade da educação e
do meio ambiente através da coleta seletiva.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.
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Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Trata se de Projeto de Lei com o objetivo de realizar a educação
ecológica para os alunos das escolas públicas estaduais, bem como
para as escolas privadas de todo o Estado do Maranhão.

Contribuindo assim para a promoção da renovação e
conscientizando as crianças desde a escola sobre os cuidados com o
meio ambiente e a importância do uso das lixeiras seletivas, incentivando
desde cedo nas escolas de todo o Maranhão o uso da reciclagem como
uma forma sustentável de preservação ambiental.

Ademais, a obesidade na infância e na adolescência tem adquirido
características epidêmicas em todo o mundo. Os últimos levantamentos
nacionais sobre o excesso de peso em adolescentes indicaram que, em
30 anos, esta prevalência quase triplicou. Dados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2008-2009 demonstram
que 20,5% dos adolescentes brasileiros de 10 a 19 anos estavam acima
do peso e na região Nordeste, a prevalência apresentada foi de l 5,9%
(IBGE, 2010). Dados do Estudo dos Riscos Cardiovasculares em
(ERICA), um estudo seccional, nacional, de base escolar, apresentou
prevalência de excesso de peso de 25,5% no país, e de 24,2% na região
Nordeste (BLOCH et. Al., 2016).

Devido à obesidade na adolescência apresentar consequências
relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, as que mais
demandam ações, procedimentos e serviços de saúde, percebe-se o
custo financeiro elevado que esse distúrbio e suas consequências
representam para o sistema de saúde e para a sociedade, proporcionando
uma sobrecarga no serviço público (ENES; SLATER, 2010)

Ações de educação alimentar e nutricional e a adoção de práticas
criativas de incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis devem
ser desenvolvidas no âmbito escolar, orientando e incentivando sua
comunidade aos aspectos relacionados à promoção da saúde e prevenção
de doenças.

A comunidade escolar deve buscar os meios para viabilizar a
capacitação dos profissionais envolvidos, além de sensibilizá-los para
a compreensão do alcance das modificações propostas e para enfrentar
o novo desafio de preparar e oferecer produtos mais saudáveis.

Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos
produtos para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres
humanos, a partir do momento em que se verificaram os benefícios que
este procedimento traz para o planeta Terra.

As campanhas educativas têm despertado a atenção para o
problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros
urbanos, com grande crescimento populacional, têm encontrado
dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo.

Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável
economicamente, além de ser ambientalmente correta. Nas escolas,
muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em
suas residências. Outro dado interessante é que já é comum nos grandes
condomínios a reciclagem do lixo.

Por essas razões, peço o apoio dos nobres parlamentares para
aprovação da presente proposta.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI N° 280 / 19

 “Eleva as Vaquejadas ocorridas no Parque
Maratá à condição de Patrimônio Cultural de
Natureza Imaterial e Cultural do Estado do
Maranhão”.

Art. 1º - Eleva as Vaquejadas ocorridas no Parque Maratá à
condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Na forma do que dispõe o art. 228 da Constituição do
Estado do Maranhão, o Poder Público promoverá e executará as medidas
necessárias visando o cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. - VINICIUS
LOURO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei é justificado em virtude de nos dias
29, 30 de junho e 1º de julho acontece a 29ª Vaquejada do Parque
Maratá, em Trizidela do Vale (MA). Grandes atrações e grandes
premiações fazem desta vaquejada um dos maiores eventos esportivos
e culturais do Médio Mearim. Vaqueiros de todo Brasil nos mais
variados níveis (profissional, amador e aspirante) estarão presentes,
com toda estrutura que acompanha a mais tradicional vaquejada do
Maranhão farão parte dos três dias de festa. Possibilitando empregos
diretos e indiretos, movimentando a economia local e fazendo desta
festividade um referencial cultural para todo o Maranhão. O Parque
Maratá figura atualmente como referência, não somente em Trizidela
do Vale, mas em nível nacional. São 29 anos de vaquejada, tradição
consolidada em 29 anos de grandes eventos. Essa tradição a cada ano
vem superando as expectativas e perpetuando este quesito como
instrumento de imaterialidade cultural de toda aquele região.

Com o intento de solidificar valores intangíveis e referenciais
da construção social de um povo, percebemos a necessidade de legitimar
e assegurar por lei tal manifestação cultural de natureza imaterial, na
certeza de estarmos garantindo para as gerações futuras capítulos
importantes de sua historicidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. - VINICIUS
LOURO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 281 / 19

Acrescenta os parágrafos 1º e 2º e renumera o
parágrafo único do art. 4º da Lei 10.606 de 30 de
junho de 2017, que Institui o Projeto “Remissão
pela Leitura” no âmbito dos Estabelecimentos
Penais do Estado do Maranhão”

Art. 1º. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º e renumera o parágrafo
único como parágrafo 3º do art. 4º da Lei nº 10.606 de 30 de junho de
2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - ..............................................................................
§ 1º - A “Bíblia” será o livro obrigatório do acervo bibliográfico
indicado pela Comissão de Remissão pela leitura.
§ 2º - Sendo a Bíblia a obra literária escolhida, esta será
dividida em 39 (trinta e nove) livros segundo o Velho
Testamento e 27 (vinte e sete) livros integrantes do Novo
Testamento, considerando-se assim a leitura de cada um
destes livros como uma obra literária concluída.
§ 3º - O Projeto “Remissão pela Leitura” deverá ser integrado
a outros projetos de natureza semelhante que venham a ser
executados em Estabelecimentos Penais do Estado do
Maranhão.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de

maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
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JUSTIFICATIVA

O Projeto “Remissão pela Leitura”, previsto pela Lei Estadual
nº 10.666, de 30 de junho de 2017, prevê a remissão da pena pela
leitura, nos Estabelecimentos penais do Estado do Maranhão, já
previsto na Lei de Execuções Penais – LEP e na Lei Federal nº 12.433,
de 29 de junho de 2011.

O art. 16 da Lei Estadual estabelece que o acervo bibliográfico
que será utilizado para o estudo da remissão, será indicado pela
Comissão de Remissão pela Leitura, que disponibiliza tais livros nos
Estabelecimentos Prisionais. De acordo com a mesma lei, a remissão
se dará pela leitura de obra literária clássica, científica ou filosófica. A
Bíblia por si só abrange todas estas características, não sendo apenas
um livro religioso, mas passível de ser utilizada por qualquer indivíduo.

A Bíblia é o único livro no mundo que oferece provas objetivas
de ser a Palavra de Deus. Somente a Bíblia fornece provas reais de ser
divinamente inspirada.

A Bíblia é a única Escritura sagrada que oferece salvação eterna
como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus.
Contém os mais elevados padrões morais dentre todos os livros.
Somente a Bíblia apresenta o mais realístico ponto de vista sobre a
natureza humana, tem o poder de convencer as pessoas de seus pecados
e a habilidade de transformar a natureza humana. Ela oferece uma
solução realística e permanente para o problema do mal e do pecado
humano. As características internas e históricas da Bíblia são
excepcionais em sua unidade e consistência interna, apesar de ter sido
produzida por um período de mais de 1.500 anos, por mais de 40
autores diferentes, em três línguas, em três continentes, discutindo
uma enorme quantidade de assuntos controvertidos, e ao mesmo tempo
mantendo uma harmonia entre eles.

A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais
memorizado e o mais perseguido em toda a história. Somente a Bíblia
tem resistido dois mil anos de intenso escrutínio pelos seus críticos,
não apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo a sua
credibilidade fortalecida por tais críticas. A Bíblia tem moldado a história
das civilizações mais do que qualquer outro livro. A Bíblia tem tido
mais influência no mundo do que qualquer outro livro. Somente a
Bíblia tem uma Pessoa específica (centrada em Cristo) como assunto
em cada um de seus 66 livros, detalhando a vida dessa Pessoa através
de profecias e tipos, por um período de 400 – 1,500 anos antes dela
nascer. Assim é essencial que o livro da Bíblia faça parte do acervo
bibliográfico do projeto Remissão pela Leitura.

É importante ressaltar ainda que o presente projeto não fere o
Estado laico, pois a leitura da bíblia não está sendo imposta. O que se
pretende aqui é garantir o direito de leitura deste livro tão importante.
A Bíblia, além de ser o livro mais lido no mundo, tem sido agente
transformador e possui maior influência do que qualquer outro
semelhante, inclusive em iniciativas religiosas em curso em outros
estabelecimentos prisionais, como no Estado de São Paulo, por
exemplo, com a Lei nº 16.648, de 11 de janeiro de 2018.

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares,
para o qual solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 282 / 19

Considera de utilidade Pública a Liga Desportiva
do Bairro Recanto Fialho do Estado do Maranhão,
no Município de São Luís -MA.

Art.1°. Fica considerado de Utilidade Pública a Liga Desportiva
do Bairro Recanto Fialho, no Município de São Luís- MA.

Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado ‘’

Nagib Haickel’’, Palácio ‘’ Manoel Bequimão’’, em São Luís, 21 de
maio de 2019. - HÉLIO SOARES - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 283 / 19

Considera de utilidade Pública a Associação Casa
do Caminho  do Estado do Maranhão, no
Município de São Luís -MA.

Art.1°. Fica considerado de Utilidade Pública a Associação
Casa do Caminho, no Município de São Luís- MA.

Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado ‘’

Nagib Haickel’’, Palácio ‘’ Manoel Bequimão’’, em São Luís, 21 de
maio de 2019. - HÉLIO SOARES - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 297 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após ouvida a mesa, que seja aprovado e
encaminhado mensagens de pesar a família da senhora Priscila Soares
dos Reis, nascida em Codó, residente na rua João Pessoa s/n.  No dia
27 de setembro de 1924, que faleceu em Teresina, no último dia 21 de
maio do corrente ano,  professora, educadora, mãe de 11 filhos,  primeira
dama do município de Codó  durante os anos  de 1961 a 1965 e de 1970
a 1973, seu esposo o senhor Moises Reis, também foi deputado
estadual, no período de 1967 a 1970 e de 1983 a 1987. É mãe do
vereador Domingos Reis, do promotor de justiça Rodolfo Reis.

Quero externar meus sentimentos e a minha solidariedade á
família e amigos, que Deus possa confortá-los nesse momento de dor
e sofrimento.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” PALACIO
MANUEL BEKMAN, São Luís, 22 de maio de 2019. - ZITO ROLIM
- Deputado Estadual

ANEXADO AO REQUERIMENTO Nº 292 / 19, POR TRATAR –
SE DE MATÉRIA CORRELATA.
EM: 28/05/19

REQUERIMENTO N.º 298 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações a Primeira Igreja Batista de São Luís, pelo transcurso
dos 111 anos de sua existência, ocorrido no dia 23 do corrente.

 Fundada em 23 de maio do ano de 1908, pelo amor Missionário
de Erik Alfred Nelson, (Eurico Nelson), o Apóstolo sueco iniciou
seu ministério no Estado do Amazonas. Com a visão pastoral de plantar,
em terras maranhenses, uma Igreja capaz de atender aos anseios
espirituais, trazendo consigo palavras de esperança, amor, fraternidade
e conforto. Assim nasceu a Primeira Igreja Batista de São Luis.

Essa visão, do seu fundador, tem sido o paradigma da Igreja
pioneira, ao longo desses 111 anos de sua existência. De fato, a Primeira
Igreja Batista de São Luis, no decorrer de toda a sua existência tem
compartilhado a mensagem de Cristo e tem recebido, carinhosamente,
todos os que necessitem de salvação e assim integra-los ao povo de
Deus.

Hoje ao comemorar cento e onze anos, a Primeira Igreja Batista
de São Luis é uma Comunidade Viva e relevante, que promove um
modelo criativo de ser Igreja de Jesus; uma Igreja missionária, que tem
cumprido sua missão anunciando o evangelho e contribuído para a
edificação espiritual das comunidades do Maranhão, do Brasil e do
Mundo, visto sua presença na África;  uma Igreja comprometida com
a educação, com a cultura, com as artes e com a assistência social,
sendo mantenedora da Sociedade Educacional e Assistencial do
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Maranhão que mantém o  Colégio Batista Ludovicense, instituição
cuja atuação pedagógica, pautada nos preceitos cristãos,  tem sido uma
grande fonte de formação de nossa juventude.

 Ao longo de sua existência, Deus encheu de bênçãos a Primeira
Igreja Batista de São Luis dando-lhe grandes homens, sábios e
abençoados, como seus dirigentes.

 Atualmente a Igreja é dirigida pelo Pastor Eliezer Lourenço
da Silva que desde 1988 se encontra na sua direção.

Ultrapassa, agora, a Igreja, seus cento e onze anos de vida
desejosa de ser, no decorrer dos próximos anos, uma comunidade cada
vez mais atuante na propagação do Evangelho de Jesus Cristo.  Por
todas essas razões, faz-se a Primeira Igreja Batista de São Luis
merecedora dos aplausos de toda a comunidade maranhense.

Requeiro, por fim, que a Mensagem de Aplausos e
Congratulações seja enviada através do Pastor Eliezer Lourenço da
Silva, Presidente da referida Igreja, no seguinte endereço: Avenida
Guaxenduba, nº. 300, Bairro do Apicum, CEP 65.025-001, nesta
Capital.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO em 27 de maio de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 29.05.19
EM: 28.05.19

INDICAÇÃO Nº 735 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao
Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando
a implantação de um colégio militar, no Município de Barra do
Corda/MA.

Tal demanda é de fundamental importância para garantir o
direito fundamental à educação das crianças e jovens daquele Município.
Além disso, vale frisar que esse tipo de escola é referência no que diz
respeito ao modelo pedagógico adotado, o qual prepara os alunos não
só academicamente, mas lapida a formação como pessoa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de maio de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 736 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO
DE ESPORTES E LAZER SR. ROGÉRIO CAFETEIRA, solicitando
que a construção de 01 (uma) quadra esportiva no Centro da cidade de
Serrano do Maranhão.

Tal solicitação se faz necessária, pela carência desse município
ao esporte e lazer. As quadras esportivas irão incentivar os jovens,
adultos e idosos ao esporte e dar oportunidades de um lazer,
contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população
local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 737 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO
DE ESPORTES E LAZER SR. ROGÉRIO CAFETEIRA, solicitando
que a construção de 01 (uma) Academia ao Ar Livre, na Praça em frente
à Prefeitura da cidade de Serrano do Maranhão, local de grande
concentração de pessoas.

Tal solicitação se faz necessária, pela carência desse município
ao esporte e lazer. As quadras esportivas irão incentivar os jovens,
adultos e idosos ao esporte e dar oportunidades de um lazer,
contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população
local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

A SENHOR PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Algum Deputado deseja fazer uso da tribuna,
no Pequeno Expediente? Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
todos que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia. Senhor
Presidente, nós estamos subindo aqui, à tribuna, hoje, Deputado
Roberto Costa, para demonstrar a satisfação de acompanhar o Coronel
Pedro Ribeiro, o Coronel Ismael, Comandante e Subcomandante da
Polícia Militar do Maranhão, em algumas passagens de comando, em
algumas adaptações que o Coronel Ismael, junto com a cúpula de
segurança, teve que fazer para melhorar a segurança pública do nosso
estado. E aqui, Deputado Rafael Leitoa, eu venho ratificar a passagem
de comando em que eu e o Deputado Rafael Leitoa estivemos presentes,
no município de Coroatá, onde saiu o barra-cordense e amigo Coronel
Ribeiro e entrou o amigo Major Franz, ao qual nós estamos aqui
desejando boa sorte no comando assumido na cidade de Coroatá. Temos
a presente certeza que o Coronel Franz irá fazer um grande trabalho à
frente daquele comando, pois ele tem determinação e tem ousadia para
isso. Também ratificamos a saída do Coronel Schneider O Coronel
Schneider fez um grande trabalho à frente do policiamento, lá da cidade
de Timon, à frente daquele comando, onde pudemos ver ali, em toda a
tropa, o desejo e a satisfação pela passagem do Coronel Schneider no
comando de Timon, onde esteve presente o Prefeito Eric de Barra do
Corda, esteve presente o grande líder político Chico Leitoa, esteve
presente o nosso Deputado Estadual, líder do Governo, Rafael Leitoa.
Estivemos lá para prestigiar o grande amigo Coronel Ribeiro, que nos
fez uma grande satisfação, pois ali estava assumindo um barra-cordense.
E todos nós da cidade de Barra do Corda ficamos agradecidos e ficamos
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satisfeitos por ver um grande amigo, um grande coronel assumindo o
terceiro comando maior do Maranhão, da terceira cidade maior do
Maranhão, Senhor Presidente. Também estivemos na passagem de
comando na cidade de Barra do Corda, acompanhamos o trabalho do
Coronel Passos, um grande Coronel, que fez muito por aquela cidade e
que deixou aquele comando. E assumiu o Major Héldio. Então, Senhor
Presidente, desejamos boas-vindas à cidade de Barra do Corda ao Major
Héldio, o qual também não tenho dúvidas que irá fazer um grande
trabalho. Está vindo aqui do primeiro Batalhão e todos nós temos
conhecimento que é um homem de garra e que tem muita determinação
à frente da Polícia Militar. Em Presidente Dutra estivemos
acompanhando o Deputado Rildo Amaral, onde tivemos a saída do
comando do Coronel Ivaldo, que passa a ser coronel fechado, assume
o último posto da Polícia Militar, ao qual nós desejamos um grande
trabalho à frente do novo desafio que o Coronel Ivaldo irá ter pelo
Maranhão. E lá assumindo também um grande amigo que foi
subcomandante na cidade de Barra do Corda, o Coronel Castro, que
nós todos lá da região central do Maranhão temos conhecimento do
grande trabalho que o nosso amigo e coronel Castro tem feito naquela
região. Eu não tenho dúvidas de que o coronel Castro irá dar continuidade
ao trabalho que o coronel Ivaldo tem feito na cidade de Presidente
Dutra, em Grajaú. Saiu o nosso amigo coronel Castro e entra o major
Dean, um homem sério, um homem determinado, portanto, não tenho
dúvidas também de que irá fazer um grande trabalho à frente do comando
de Grajaú, Senhor Presidente. Estivemos acompanhando lá, estivemos
visitando o Colégio Militar de Timon, vendo como funciona um colégio
militar, e aqui eu queria parabenizar o Deputado Rafael Leitoa e o
Prefeito Luciano Leitoa. Agora nós iniciamos uma grande luta pela
cidade de Barra do Corda, para levar também um colégio militar para a
cidade de Barra do Corda, para o que peço a todos os Deputados
estaduais, que foram votados na cidade de Barra do Corda, que
possamos, juntos, unidos, levar esse colégio militar para a cidade de
Barra do Corda, pois eu não tenho dúvidas, Senhor Presidente, de que
vai ajudar bastante a educação do nosso município, tendo em vista que
hoje Barra do Corda tem colégio integral, trazido pelo Prefeito Eric,
mas agora nós estamos com o desejo maior de levar o colégio militar.
Conversei com o Prefeito Eric que dará toda a contrapartida necessária
pelo município, tanto doando prédio como também doando alguns
servidores. Agora iremos levar essa demanda ao Secretário Felipe
Camarão para que, juntos com o coronel Ismael, possamos implantar,
na maior brevidade possível, esse colégio militar na cidade de Barra do
Corda. Satisfeito, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –. Projeto de Lei Complementar n.º 004/2019,
de autoria do Ministério Público (lê). Em discussão. Em votação.
Depende de Parecer das Comissões. Suspendo a Sessão, para que as
Comissões possam emitir o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
o Projeto de Lei Complementar nº 04/2019 foi pedido vista pelo
Deputado César Pires e a vista foi concedida.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Obrigado, Presidente. Como eu faço parte da Comissão, eu

queria aqui justificar a matéria de urgência, porque sou um signatário
do Requerimento, até para dar conhecimento aos nobres pares, que
como se trata de uma matéria interna corporis, do Ministério Público,
nós apenas estamos dando validade. Trata-se de uma matéria interna
do próprio Ministério Público. Então não tem por que nós aqui
intervirmos. Então nós estamos dando validade. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedido vista do Projeto de Lei
Complementar 004/2019 ao Deputado César Pires, que já fica incluído
na Ordem do Dia de amanhã. Projeto de Lei nº 108/2019, de autoria da
Deputada Daniella Tema. A Deputada Daniella está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Projeto nº 162/2019, de autoria do
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Resolução Legislativa nº 027/2019, de autoria do Deputado Roberto
Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa nº 029/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles.
O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento nº 289/2019, de autoria do Deputado César Pires, (lê).

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
quero discutir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O senhor pode encaminhar, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não pode
discutir?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Porque V. Exa. deveria ter sido inscrito antes
para poder discutir, mas V.Exa. pode encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Presidente, eu vi o Deputado
Vinícius Louro vociferar aqui com ânimo jamais visto e ser aqui seguido
por muitos dos nossos pares na tentativa de alardear a real situação
das estradas no caso das BRs. Confesso até que parte da BR de Peritoró
até Miranda atravessa momento de condições extremamente precárias
que eu tenho circulado rotineiramente. E, por conta disso, houve um
acordo do qual eu tive uma informação da PRF de que, até o início do
mês que vem, junho, deverão ser iniciados os trabalhos no valor de 30
milhões de reais. Esse foi o pacto para que não houvesse a paralisação
por parte das pessoas daquela região, mas o que eu me admiro é que
não tem eco da real situação das MAs. A malha viária é composta de
BRs e MAs e vemos que estão precárias. Quem aqui se levanta para
falar do contrário de que a MA-006 não passa uma dificuldade
grandiosa? Quem aqui tem condições de vir a esta tribuna e dizer que
de Matões a Pirapemas, passando por Cantanhede, a estrada não está
péssima? Quem aqui não tem condição de dizer que parte também da
020, recuperada depois que nós fizemos queixas e botamos vídeos que
ultrapassaram 150 mil visualizações, e o Governo começou a fazer
alguma coisa porque, convocar não, pedir para o superintendente do
Dnit vir aqui e virar as costas como se nada estivesse acontecendo nas
MAs! Somos covardes, então, nesta Casa, por não enxergar isso. Somos
lenientes, somos subservientes, somos míopes, não querendo enxergar
o que está acontecendo! Quem aqui se aventura a dizer que as MAs
passam momentos de facilidade ou que são diferentes das BRs? São
iguais! E o que é diferente é o pensamento e a falta de coragem deste
Parlamento de poder dizer a verdade sobre por que a Comissão de
Infraestrutura nunca pediu aqui para averiguar as MAs, nunca pediu
para averiguar os oito ou dez milhões gastos de Barreirinhas até Paulino
Neves, depois que a empresa fez muita coisa e não prestou. Quem aqui
tem coragem de dizer o contrário? Que venha e diga! Onde é que está a
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ausência de coragem desta Casa de pedir que o Senhor Clayton Noleto
venha aqui? Quem aqui se desloca, com raras exceções, como é o caso
do Deputado Zé Gentil que vai e volta, Cleide Coutinho que vai e volta
numa BR. Quase todos nós fazemos campanhas por cima das MAs. O
Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores se ufanam e
vão para as redes dizer que convocaram os ministros. Ali é bonito, mas
também da mesma cota política de Sua Excelência o Senhor Governador
quando vai fazer umas palestras montadas r alega que a Federação está
passando por dificuldade, como se ele estivesse incólume a tudo isso.
Por que não trazer, Deputado Arnaldo Melo, aqui o seu Jefferson
Portela diante das situações que nós estamos vendo aí? Por que não
trazer o seu Clayton Noleto para que a gente possa prestar
esclarecimento em relação a isso? Há muitas coisas que acontecem.
Olha, as MAs estão deterioradas, estão se acabando, os carros se
acabando, o carro de vocês e os meus também se acabando. Por que
ninguém diz nada, Deputado Glalbert Cutrim? Por que, Deputada
Andreia Martins Rezende? Deputada Cleide? Deputado Roberto Costa,
anime-se, V. Ex.ª também trafega em MAs. Por isso, Senhores
Deputados, é que eu peço que V. Ex.ªs me ajudem a trazer o Senhor
Secretário Clayton Noleto, incólume a toda a miséria e a desgraça das
estradas. Este Parlamento está ficando uma brincadeirinha e não, na
verdade, aquilo que ele deve cumprir, que é, no mínimo, de fiscalizar.
Eu não estou dizendo que o Secretário Clayton é desonesto. Eu só
quero que ele preste esclarecimentos, só isso. A MA–006, qual o
trecho que está bom aqui? Qual o trecho que está bom da MA-006?
Tem dotação orçamentária? Tem recursos previstos para esse tipo de
coisa? Olha, todas as vezes que eu vejo entrar e sair cinquenta por
cento ou mais deste Parlamento, vão deixar uma história muitos daqui
sem uma digital, Deputada Detinha, que fez alguma coisa. A Senhora
também é vítima de uma região de falta de MAs completa ou não? Diga
para mim não. Diga para mim, Deputado Vinícius Louro, aquela sua
bravura, aquele seu ânimo aqui, traga o seu ânimo, essa sua vitalidade,
essa sua jovialidade e diga assim: MAs e BRs, ou se alguém precisar de
chamar MA, eu vou pedir que alguém dê aula de MA. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo palavra ao Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Gostaria de encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - O Deputado Hélio Soares, pediu, logo após
o Deputado Hélio Soares, V. Ex.ª encaminha.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio Soares, por cinco minutos,
pelo Bloco PR/PMN.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Mesa Diretora, no exercício da Presidência, Deputado Glalbert
Cutrim, Deputada Andreia, Deputado Bráulio, ou, Deputada Cleide
Coutinho, desculpe, o Bráulio fica sentado todo o tempo, já está
parecendo o Deputado 43. Minhas Senhoras e Senhores Deputados,
eu estou encaminhando aqui este requerimento para o Secretário de
Infraestrutura. Dizer a esta Casa, ao povo do Maranhão, que eu também
ando por essas MAs, rodovias, todo o território maranhense, sem
falar, em outros estados que eu também ando. E tenho conversando
bastante com o Secretário de Infraestrutura. Ele me falava ainda em
janeiro, de uma agenda positiva das estradas que cortam o nosso
Maranhão, principalmente as MAs. Em virtude do momento chuvoso
que nós atravessamos, retarda um pouco a reconstrução dessas estradas,

além de outras que já foram feitas, como o nosso próprio líder,
Deputado Vinícius Louro, já ressaltou aqui. E nós até o parabenizamos,
porque foi feito aos trancos e barrancos devido às próprias condições
naturais do nosso Estado, ou seja, as chuvas. Isso quem entende de
asfalto de recuperação de estrada sabe que dificulta bastante. Ao invés
de colocar, botar dinheiro fora, construir estradas no inverno é colocar
dinheiro fora, e seria falta de responsabilidade. Eu acredito nessa agenda
com nosso Secretário Clayton Noleto. Acredito no nosso Governador,
no seu interesse de nos garantir o nosso direito constitucional de ir e
vir com relação aos transportes estaduais que nós temos. Eu também
seria o primeiro a ficar a favor se isso não tivesse me sido esclarecido.
Eu estou todo dia na Secretaria de Infraestrutura batendo foto, levando.
E o nosso Secretário está catalogando esses trechos e colocando no seu
relatório para agora, em julho, começar uma recuperação total nas
nossas MAs. Então, Senhor Presidente, não vejo necessidade, nesse
momento, de aprovarmos esse requerimento para que não tenha
desgaste. Não vai ter, porque, se ele tiver que vir aqui ou não, vai dar
na mesma coisa, porque ele está plenamente justificado aqui, E, além
do mais, já fizemos alguns reparos. Pelo menos na MA do Cujupe a
Pinheiro, foram feitos alguns reparos, na MA-014 já foram feitos
alguns reparos, embora o inverno faz e vai e volta novamente. Então
nós até sabemos que não adianta fazer muita coisa. Agora, nos lugares
onde há intrafegabilidade, é claro que lá tem uma equipe do Estado, do
próprio Dnit também, que nós visitamos sempre em Brasília e aqui
mesmo dessa recuperação para que não corte o tráfego seja na MA
como nas BRs também. Nós estamos atentamente e nós sabemos que
às vezes algumas pessoas procuram não entender isso e procuram
gastar até o tempo aqui para fazer prestação de serviços, que eu não
tenho nada contra isso aí. Então, Senhor Presidente, eu encaminho
para que nós daremos aqui, não seja uma trégua, mas cumprir a agenda
positiva que o nosso Secretário tem nas mãos para ser feita a partir de
julho, para que tornem as nossa MAs. Nós sabemos perfeitamente da
precariedade, mas nós temos que ter compreensão de sabermos que
nós estamos atravessando um período chuvoso bastante pesado. É um
dos invernos maiores que nós já tivemos aqui no nosso Maranhão. E,
graças a Deus, que a chuva traz também os seus benefícios para os
nossos agricultores, nossos criadores. Nossos campos precisam dessa
água para ficar verde o tempo todo. Nós temos aqui as regiões que
davam a produção de arroz, como a região de Arari, Vitória do Mearim,
que precisam desse inverno para quando as águas vão baixando para
plantar e ter aí a sua sobrevivência. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Professor Marco Aurélio, por
cinco minutos, para encaminhar pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e
deputadas, imprensa, galeria, no momento aqui, pastor Wilson Dantas,
com vários pastores e membros da Igreja Assembleia de Deus, que são
da nossa região Tocantina. O Renan, lá de São João do Paraíso, além de
vários companheiros do Pastor Cavalcante. O requerimento que está
sendo apreciado pelo Plenário já foi rejeitado pela Mesa, uma vez que
traz ali uma intencionalidade de politizar e de sempre estar até negando
o trabalho do governo Flávio Dino, do Secretário Clayton Noleto, um
secretário extremamente competente. Lembro que, quando foi indicado
para ser Secretário de Estado da Infraestrutura, muitos zombaram,
muitos ironizaram sobre como um vendedor de planos de saúde
conseguiria ser um Secretário de Infraestrutura. Na verdade, aquele
vendedor de planos de saúde era e sempre foi um grande gestor e o
orgulho de Imperatriz por estar fazendo um brilhante trabalho para
todo o estado do Maranhão. O governo Flávio Dino, se quisesse focar
somente nas rodovias estaduais, Deputado Zé Gentil, se o foco fosse
só as rodovias estaduais, eu tenho convicção de que estariam todas
resolvidas, só que as pessoas moram nas cidades e é por isso que o
programa Mais Asfalto teve um foco todo especial nesse primeiro
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mandato do Governador Flávio Dino nas vias urbanas. O Mais Asfalto
nas vias urbanas, foram mais de dois mil quilômetros de asfalto que
chegaram às vias urbanas, às ruas das cidades, tirando a poeira, tirando
a lama, tirando os buracos. Em São Luís, em Imperatriz, só em
Imperatriz, foram mais de 100 quilômetros de pavimentação asfáltica.
O Maranhão todo recebeu esse investimento do programa Mais Asfalto.
E digo mais: o Mais Asfalto, que começou a ser feito lá em 2015,
inclusive começou por Imperatriz, poderia ficar apenas como uma
ação de governo, Deputado Pastor Cavalcante, não havendo uma
obrigatoriedade de continuar, seria uma ação que poderia ser feita, mas
o Governo preferiu instituí-lo como programa de governo para além da
gestão Flávio Dino, e esta Casa aprovou e o Mais Asfalto virou um
programa efetivo que tem mudado a realidade das pessoas, a realidade
de vida, não diferente também nas rodovias estaduais que é outro viés
do programa Mais Asfalto. Recentemente, foi inaugurado, em Barra do
Corda, a Doca Bezerra, uma rodovia muito importante, um sonho
daquela região. Na região Tocantina, dentro de poucos meses, Deputado
Antônio Pereira, V.Ex.ª que conhece bem, Deputado Rildo Amaral,
Deputado Pastor Cavalcante, será inaugurada a rodovia que integra
Amarante a Sítio Novo. São 42 quilômetros em média, uma estrada que
era uma lenda e que ninguém acreditava que seria feita, e o governo
Flávio Dino está concluindo, já está quase terminada, uma bela rodovia,
Pastor Wilson Dantas é de Amarante e conhece muito bem essa realidade.
Ninguém acreditava que aquela obra sairia porque muitas promessas
foram feitas ao longo de muitas décadas e as promessas não se cumpriam,
rodovia será inaugurada agora. Convido inclusive de antemão todos
que, de repente, não querem enxergar este trabalho para testemunharem,
para fazerem uma vistoria, mas também os que acreditam neste trabalho
que possam ver para que testemunhem a palavra que se cumpriu, isto
é muito importante. Esse momento de inverno intenso, talvez um dos
maiores de todos os tempos, o período de chuva. Neste momento, o
esforço do Governo do Estado é garantir a manutenção das rodovias
estaduais, e não tem sido fácil. São mais de 40 equipes de manutenção
para garantir a trafegabilidade. Se uma chuva forte chega e interrompe
o tráfego de uma via, vem o governo, imediatamente, e recupera, isto é
muito importante. Quero dizer também de um outro perfil do Governo
Flávio Dino, que é o de cobrar a responsabilidade das empresas que
executam essas obras. É muito importante ter este viés, sem nenhum
tipo de conchavo, sem nenhum tipo de apadrinhamento, mas, com
total isenção. Se a empresa executou uma obra e não está bem feita, o
Secretário Clayton é muito rígido em cobrar esta garantia, em cobrar a
responsabilidade, e garantir que seja corrigido aquilo que, de repente,
não foi bem feito. E assim o trabalho do Secretário Clayton Noleto seja
na Infraestrutura, seja na Educação, em parceria com a Seduc na
construção de reformas de escolas tem sido um trabalho digno. Às
vezes, é muito fácil chegar e negar um trabalho ou observar o que não
está feito, até mesmo as condições financeiras, mas as mesmas pessoas
que às vezes negam ou apontam apenas para o que não está feito, às
vezes esquecem que tiveram muitos mandatos no poder no Governo
do Estado e não os fizeram e agora, simplesmente, olhar e cobrar, por
que só agora? É uma pergunta que nos desafia. O encaminhamento é
para que rejeitemos o requerimento para não politizar. O trabalho está
sendo feito dentro da capacidade do Governo do Estado e o Secretário
Clayton Noleto tem todo o nosso respeito e a palavra é: Deixa o
homem trabalhar. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (Questão
de Ordem) – Eu queria fazer um pedido ao Deputado César Pires para
ele declinar o Requerimento nº 289/2019 pedindo a convocação do
Secretário Clayton Noleto. A nossa ideia da Comissão de Obras é
convocar o órgão Federal, Dnit e a Secretaria de Infraestrutura do

Estado, para uma audiência Pública, para que ambas as partes possam
explicar o trabalho que estão sendo efetuado. E nesse caso a gente está
acompanhando também o trabalho do Governo do Estado, tivemos um
período de chuvas muito intenso e também a questão do Dnit, que foi
um corte de mais de 50% aqui para o nosso Estado do Maranhão. Era
só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, por
mim não há nenhum tipo problema, convocação ou convite. O certo é
que tem que vir aqui olhar se as dotações orçamentárias, agora tem que
vir explicar não como a Seplan veio, com uma projeção ultrapassada,
vencida, sem dados, tentando fazer ilações. Tem que trazer, no meu
entendimento, dados concretos, porque senão fica naquela... Eu só
pediria que viesse com algo contundente, algo com resposta qualitativa,
mas não... Nós temos o quê? Fonte, colocar em baixo a fonte: fonte
Seplan, fonte Sinfra. Mas algo concreto, porque de verbo, verbalizando,
nós não estamos precisando disso, não. Mas eu concordo. Eu acho que
é salutar. Resta saber se isso foi acordado, Deputado Felipe, com o
Deputado Clayton Noleto. E que depois dessa projeção dele seja
transformado em cópias vivas ou passados por e-mail, ou por
WhatsApp para que a gente possa pulverizar isso, essas informações.
Não ficar apenas fechados no gabinete como vieram para cá, que não
souberam explicar aonde foi o dinheiro do Funben. Tiraram 150
devolveram 144. Eu tinha o documento. Não apresentaram, não
apresentaram fontes devidas em relação à essa situação, mas apenas
uma projeção que parecia mais um sentimento hilário do que
propriamente o sentimento científico em relação aos dados concretos
do planejamento proposto pelo Governo. Por mim não tem problema
nenhum. Eu fiz isso com o Deputado Rafael. O Deputado Rafael
cumpriu com grandeza a presença. Se as pessoas vieram para cá sem
conteúdo é outra coisa.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Senhor
Presidente, só para complementar.

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (Questão
de Ordem) - Eu tenho o cronograma do mês de maio do trabalho do
Governo do Estado em respeito a algumas MAs aqui no Maranhão. E
está em execução, Deputado César Pires a MA-04, MA-224, MA-14,
MA-203, MA-06 e a MA-386. Hoje são essas rodovias que a Sinfra
está em plano de execução. Mas vamos chamá-las para eles poderem
fazer essa apresentação melhor para todos os Deputados.

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

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, a questão dessa discussão, hoje, que é
feita e encaminhada pelo Deputado César Pires, decorre de um
requerimento nosso convocando o Superintendente do Dnit, aqui na
Comissão Obras e Serviços Públicos desta Casa. Nós estamos em
consonância com o Deputado Felipe dos Pneus, que é o Presidente
desta Comissão, mas, como fui citado e de forma que nós queremos o
melhor para nossa população, algo tem que ser esclarecido. A questão
das estradas, MAs, pelo menos da região do Médio Mearim na sua
totalidade, todas foram reformadas agora pelo Governo do Estado do
Maranhão. Como eu sempre disse aqui, de Independência a Pedreiras,
de Pedreiras a Joselândia o maquinário está lá, como também o
maquinário, hoje, se forem lá, está na intermediação de Pedreiras a
Lago da Pedra. De Lago da Pedra a Paulo Ramos já foi concluído. A
MA que foi entregue, como foi dito aqui pelo Marco Aurélio, de São
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Raimundo Doca Bezerra a Barra do Corda. Como terminou agora a
manutenção da estrada que liga o povoado Cariri, do município de
Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. Haja vista também
que já houve a manutenção na Baixada no tocante de várias estradas
também serem reformadas. Ou seja, o momento é chuvoso, o momento
é delicado. Mesmo no momento de crise, de chuva, o Governo do
Estado do Maranhão está trabalhando diferente do Governo federal. E
isso a gente já vem batendo várias vezes aqui na tribuna. O problema
desde a legislatura passada que foram para ser feitos vários
investimentos, caiu dinheiro no DNIT, mas a gente não sabe o que foi
feito com esse dinheiro aqui no Estado do Maranhão. Então só essa
observância. Obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César, antes de passar a palavra
para V.Ex.ª, quero entender bem aqui o que propôs o Deputado Felipe.
Pelo que eu entendi, V.Ex.ª propôs ao Deputado César que,
momentaneamente, declinasse do requerimento hoje, para que houvesse
uma audiência pública e, posteriormente, se assim fosse cabível, o
Deputado César poderia ou não, dependendo do resultado da audiência
pública, trazer novamente esse requerimento. É isso, Deputado Felipe?
Só para eu entender.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Certo. Deputado César, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Uma inquisição dessas de 39 contra 3, não me resta outra
alternativa. Agora, Deputado Glalbert, eu concordo com isso e queria
ir um pouco mais além. Eu acho que a comissão, por exemplo, nós
temos olhado barragens aqui e eu tenho os dados, inclusive pedi à
Sema, e não voltou, que também faz parte desse cenário que todos
cobram do Dnit, ninguém cobra da Sema, e eu tenho os dados da Sema.
Então, tudo isso, eu nunca a Comissão de Infraestrutura, um minuto
sequer, pedir para poder averiguar as barragens vinculadas ao Estado.
Eu nunca vi essa comissão pedir para examinar as estradas, as MAs. É
uma capenguice histórica desmantelada, que eu nunca vi na minha vida
aqui. É isso que eu quero corrigir, não é punir ninguém. O problema é
averiguar, é cumprir o seu mister, que não está cumprindo, está ficando
nanica, quer dizer, os olhos e a força, a energia só é gasta quando se
trata de obras federais, você já notou isso? Qual foi o deputado, dos
39, que subiu para discutir as estradas, MAs e questionar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deve ter um, ter
dois, e eu louvo, mas o que tem que ser feito, na verdade, não é
convocação do Dnit, que não pode ser convocado. Pode ser convocado
o senhor Clayton Noleto, pode ser convidado, e foi isso que eu estava
na Mesa nesse dia que foi acordado, foi subtraído o nome convocado
para poder convidar o Dnit. Agora que também o senhor Clayton
Noleto venha para cá falar da dotação orçamentária foi feita essa,
nossa previsão orçamentária foi feita essa, nossa previsão orçamentária
foi feita aquela dali, nós estamos projetando o trabalho com expectativa
temporal para tanto. porque me parecem aqueles recados de televisão.
Quer dizer, quando alguém denuncia uma obra, aí a Secretaria de
Infraestrutura diz: estamos em processo licitatório. Eu não espero que
isso aconteça. É isso que eu estou questionando, Deputado, é que a
gente dê luz a esta Casa. Não é uma punição, é explicação à sociedade
que não está tendo, e é abafada todas as vezes. Eu posso pegar
democracia, mas não tem nesta Casa, e o preço vai ser caro no futuro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – De acordo com o entendimento do Deputado
César Pires, autor do Requerimento n.º 289/2019, a gente vai retirar da
Ordem do Dia para posteriormente, se necessário, a pedido do próprio
autor, a gente voltar a colocar na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Se o líder do
governo disser que traz aqui, não tem problema nenhum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu acho que nós temos que ser justos.
Não é de competência do Estado asfaltar vias dentro das cidades. O
Secretário Clayton Noleto, desde quando assumiu a sua pasta, tem
ajudado muito os municípios maranhenses. Todos os Prefeitos, dos
217 municípios, aqui em nosso estado, têm recebido o programa Mais
Asfalto, que não é de competência do Governo estadual. Estive com o
Secretário Clayton Noleto que agora irá priorizar as MAs, como já
tem priorizado várias MAs, e tem ajudado o Maranhão, de forma
competente, como nós temos visto aí várias MAs, que era sonho de
décadas. Podemos citar aqui a MA-012, que foi prometida por vários
governos, que antecederam o Governador Flávio Dino, e nunca tinha
sido feita. E o Governador Flávio Dino junto com o Secretário Clayton,
eles realizaram aquele sonho de vários maranhenses, de várias pessoas
ali da Região Central do Maranhão. E aqui, Senhor Presidente, eu
também quero ressaltar que sobre a questão do Governo Federal, o que
nós estamos pedindo aqui todos aqui dessa Casa e porque o Governo
Federal nunca deu nenhuma satisfação. No primeiro dia de mandato,
quando eu entrei aqui nesta Casa, eu fui lá com o Superintendente do
Dnit e ele me garantiu que, no dia 20 de fevereiro, iria iniciar a recuperação
do município de São Mateus ao município de Peritoró. E hoje já estamos
no mês de maio e isto nunca aconteceu. E vários outros Deputados
aqui já foram lá, o Ministro já esteve aqui no Maranhão e nada está
sendo feito. Então, o Secretário Clayton Noleto, sempre que estamos
indo à Secretaria de Infraestrutura está nos atendendo e está falando o
que está acontecendo e está mostrando o cronograma, como o Deputado
Felipe dos Pneus falou, está sendo demonstrado o cronograma e está
fazendo algo. E nós queremos que apenas o Superintendente do Dnit,
também faça algo para resolver os problemas das rodovias federais,
que nada está sendo feito, está sendo uma vergonha para nós,
maranhenses, algumas pessoas até me perguntam, se nós concordamos
com aquilo. E eu digo: não concordo, e no dia que tiver uma
manifestação lá, no município de São Mateus, eu sou o primeiro a
convidar os 42 Deputados que têm assento nesta Casa para irmos lá,
manifestar contra o péssimo governo, que está sendo feito no Brasil.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como o Deputado César já aceitou retirar o
pedido do requerimento, eu acho que essa discussão fica um pouco
prejudicada. E eu peço que a gente não estenda mais.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Eu posso falar, Deputado Rafael?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É porque tem
um fato novo na sua argumentação aí com relação ao Deputado César
Pires.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019 13
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM – Só um minuto. Eu quero só pedir aos
Deputados, eu vou dar a palavra a todos que pediram, eu só quero
pedir que a gente encerre essa discussão paralela e a gente deixe para
próxima oportunidade, quando tiver audiência, para não estender muito
mais a Sessão, mas passo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu só quero dizer que não há um
entendimento por parte da liderança do Governo à vinda do Secretário
Clayton Noleto. O nosso encaminhamento é para apreciar o
Requerimento e a bancada do Governo assim rejeitar o requerimento
de convocação do Deputado César Pires. Eu não posso aqui me
comprometer em trazer, mesmo de forma de convite, nem na comissão,
o Secretário, pois, não tenho essa confirmação dele, se ele decidir vir,
tudo bem, ótimo, mas eu não posso aqui empenhar a minha palavra
como líder do Governo de que ele virá a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Deputado Roberto
Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu falei ainda há pouco com o Gerardo,
Superintendente do Dnit, e ele já disse que se for convidado, ele vira à
Assembleia. Precisa exatamente que se veja uma data para que ele
possa se organizar, porque inclusive o que o Deputado Fernando
levantou aqui em relação àquele trecho de Miranda até Caxuxa ali a
Peritoró, esta recuperação vai ser iniciada, segundo ele me informou
agora, a partir da próxima quarta-feira. Então, ele está fazendo todo
esse acompanhamento, mas que ele se colocou à disposição ao convite
desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - O Dr. Fernandes
já tem o meu respeito, eu não sei se é por causa da fracassada
apresentação da Seplan que sem conteúdo, sem norte, sem rumo,
começou no processo de ilação...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, isso não está na pauta, na pauta já está em votação....

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - E agora está com
medo de vir. Eu não sei por que esse medo. Não são trinta e nove
deputados lá para defender o homem?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado César, como para ser retirado de
pauta, a gente precisava da anuência de todos os líderes, o líder do
Governo não aceitou a retirada e querem fazer a votação do
requerimento, então...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
o Bloco Parlamentar Democrático não aceita que tirem.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - O Deputado César está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não, é um
massacre atual. Já é um fracasso anunciado da convocação. Mas tudo
bem. Faço parte da democracia e isso é aos pedaços. Agora, que não

venham mais transformar o Governo Bolsonaro ou qualquer outro
governo aqui como o foco de tudo isso, esquecendo das prerrogativas
nossas. No nosso Regimento, na nossa Constituição, não tem nada em
relação ao Governo federal. O que tem é o Governo estadual.
Telefonaram e ele se recusou. Tem medo de vir, e a covardia gera isso.
Mas a proteção da Casa é grande. E essa covardia vai ser transformada
em heroísmo aqui nesta Casa já, já.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente, Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, regimentalmente, nós entendemos que quem tem a
força de retirar algum requerimento é o autor do requerimento, não o
conselho de líderes. Então se o autor do requerimento quer retirar, ou
quer permanecer, é ele que vai decidir. É o que eu vejo nessa discussão.
O Deputado Felipe dos Pneus, que é o presidente da Comissão de
Obras, propôs essa reunião com o Secretário. Inclusive já estava pré-
agendada. Então nós vimos, inclusive, eu participei da conversa com o
Felipe dos Pneus e, como o secretário já está vindo, conversei com o
Deputado César Pires para que a gente pudesse ouvi-lo primeiro, e se
não for de nosso agrado, agrado da oposição, agrado do próprio
Deputado César Pires, que a gente recoloque novamente o requerimento
do Reputado, convocando ou convidando o Secretário. Mas reafirmo:
o Governador mesmo, Flávio Dino, sempre deixou aberto que essa
Casa pode chamar e deveria chamar os secretários, porque não tem
nada a negar, que o Governo é um governo transparente. Então nós não
sabemos o porquê, o motivo pelo qual o Secretário não quer vir a esta
Casa, não dar uma explicação à Oposição, mas dar uma explicação ao
povo maranhense, porque, assim como estão ruins as estradas do
Dnit, estão ruins também as estradas, MAs, e todos nós sabemos
disso, tanto é que foi dito aqui nas discussões. Aqueles que defendem
o Governo mesmo disseram que estão ruins as MAs. E mais, nós
estamos indo lá no Clayton Noleto. O Clayton Noleto está dizendo
que vai consertar. Então todos nós estamos confessando que tanto as
BRs quanto as MAs estão ruins. Então eu sugiro, Senhor Presidente,
que a gente possa, nesse caso, convidar o Secretário para vir a esta
Casa para dar uma explicação não à Oposição, mas a todos os deputados.
Eu acho que nós precisamos utilizar dessa prerrogativa de fiscalização
que nós deputados temos direito.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para deixar claro, Presidente Glalbert e Deputado César
Pires, a prerrogativa de tirar ou não tirar é do Deputado César Pires.
Eu só não quero que ele vincule essa retirada a um compromisso meu,
como ele colocou. A frase que o Deputado César colocou: “Se o líder
do Governo está dizendo que ele vem, nós vamos retirar”. Eu não
posso dizer que ele vem ou que ele não vem, porque eu não estou
falando com o Secretário neste momento. Fica a seu critério tirar ou
não tirar. Não será, obviamente, que tem uma boa vontade do Presidente
da Comissão de Obras em trazer o Secretário e colocando, inclusive,
nesta condição para V. Ex.ª retirar. Não é o líder do Governo que está
pedindo para V. Ex.ª retirar porque ele vem. Isso eu não posso afirmar.
E aí fica a seu critério porque é discricionariedade sua como deputado.
Senão, vamos colocar em votação se V. Ex.ª assim preferir.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Deputado Glalbert, eu quero lhe parabenizar por deixar
abertas as discussões com o gesto maduro seu de deixar. Não retiro o
respeito que eu tenho pelo Deputado Rafael Leitoa que, toda vez que
prometeu, cumpriu. Trouxe aqui, se foram malsucedidas e sem norte
as resposta da Seplan, é outra coisa, mas que não venham para cá, pelo
menos na CCJ, onde eu estiver, tentar fazer brincadeira com o
Parlamento que não faz, pode ter certeza disso, agora eu não vou tirar
se não tem acordo, para mim não importa o resultado dela, importa é
minha consciência. O que eu vou esperar é que esses arautos da paz,
esses arautos da força, esses que se julgam acima da lei e da ordem
quando a questão de enfrentamento é Bolsonaro porque ele não tem
ouvido para isso, que nunca deixem de respeitar os seus compromissos
principais, que é justamente atender ao povo do Maranhão. Voltar as
costas para isso, Deputado, é a falência deste Parlamento, é a ausência
de crédito deste Parlamento, é descobrir a ruptura das alianças que
fizeram com o povo do Maranhão, sobretudo com as prerrogativas
constitucionais e regimentais desta Casa de não cumprir o seu mister.
De qualquer ordem, eu não vou retirar e vou pagar para ver esse
resultado em relação a essa situação. Quero, se puder, se tiver tempo,
o voto nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César, só tirando a dúvida aqui,
que eu consultei a Mesa, no artigo 157, inciso IV, ele fala que pode, a
pedido do autor, lógico, haver a retirada da Ordem do Dia, no entanto,
essa retirada é definitiva. Então, o que pode posteriormente é vossa
excelência apresentar um novo requerimento de convocação. Se houvesse
o acordo de líderes, aí sim poderia ser retirado e posteriormente voltar
o mesmo requerimento. Se eu retirar hoje, V.Ex.ª precisará apresentar
um novo pedido, um novo requerimento de convocação. Só para
esclarecer.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Então, Presidente,
eu lhe agradeço pela atenção e a leitura da base regimental, mas eu vou
deixar a Constituição, depois farei outro de convite e aí, se não tiver, eu
vou pedir para o Ministério Público trazer preso. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Então, V.Ex.ª não retira, mantém o
requerimento. Em votação o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
encaminhar pelo Governo para que a gente fique de pé para rejeitar o
requerimento do Deputado César.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em votação. Em discussão. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento do
Deputado César. Requerimento do Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Por favor, Senhor
Presidente, só declinar o nome daqueles que votaram contra o
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Contra o resultado, não é, Deputado Adriano?
A gente já tirou aquela dúvida que teve na votação passada que foi o
debate com V.Ex.ª também. O voto contrário ao resultado da maioria.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Declinando o nome
daqueles também que votaram contra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – É como a gente teve aquela dúvida na votação
passada, do Art. 201. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar
a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor para
permanecerem sentados e proclamará o resultado, o manifesto dos
votos, anunciando sempre o nome dos deputados que votaram contra
o resultado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Agora, Parágrafo Único, se algum Deputado tiver dúvida quanto ao
resultado, pedirá imediatamente verificação de votação. Então, eu
gostaria de verificar a votação, quem votou a favor e quem votou
contra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Mas não houve dúvida nenhuma, Deputado
Adriano. A imensa maioria votou contra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não, porque eu vi
alguns Deputados, ficaram sentados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Foi rejeitado contra, na verdade, contra os
votos do Deputado Adriano, César Pires, acho que só, Deputado
Arnaldo, V.Exa., levantou? Contra também? E o Deputado Arnaldo.
Tem mais algum Deputado que foi contrário aqui? Só os três.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Requerimento n.º 291/2019, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputada Helena,
eu só peço à V.Exa., que depois veja com a Mesa uma outra data,
porque essa data já está ocupada. Para que seja acordado com V.Exa., e
com a agenda da Casa. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 292/2019, de autoria do Deputado César Pires, (lê).
Deferido. Requerimento n.º 293/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Deputado está ausente. Transferido para a Sessão
de amanhã. Requerimento n.º 294/2019, de autoria do Deputado Ariston
Ribeiro, (lê). Deferido. Requerimento nº 295/2019, de autoria do
Deputado Pastor Cavalcante (lê). Deferido. Requerimento nº 296/2019,
de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Deferido. Fica incluído na
Ordem do Dia, de amanhã, Projeto de Lei n.º 096/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno e Deputado Pastor Cavalcante, Projeto
de Lei n.º 128/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 030, de autoria da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Maranhão. Requerimento nº 297/2019, de
autoria do Deputado Zito Rolim e o Requerimento n.º 298/2019, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda. Faço o registro, a pedido do
Deputado Hélio Soares, do Vereador Alberto, de Turiaçu, da
comunidade Porto Santo. Seja muito bem-vindo, Vereador. Também
fica incluído, na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Complementar, 004,
pedido vista nas Comissões pelo Deputado César Pires.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,

eu gostaria de utilizar o tempo da liderança da Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano por 05 minutos, pelo
tempo da liderança da Oposição.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu sou signatário do requerimento que
revitaliza e amplia a Escola do Legislativo desta Casa, criada há algum
tempo nas legislaturas anteriores. Inclusive até o Deputado César já
foi diretor dessa escola. E toda vez que eu tenho a oportunidade de
pedir a reinstalação dela, como faço agora, e V. Ex.ª como é o Vice-
Presidente e Presidente em Exercício, isso naturalmente vai marcar a
trajetória dessa legislatura, desse período que V. Exas. estão dirigindo
a Casa, que façam essa instalação e ampliação. Porque eu vejo muitas
coisas que a gente discute aqui na Casa até inócuas, porque têm
deputados aqui que às vezes confundem matérias que são
constitucionais, matérias que são de competência do Estado,
competência do Congresso Nacional. E às vezes a gente perde tempo
discutindo matérias que não são da competência da Casa. E outras
coisas mesmos, atualização, as leis, tudo, eu acho necessário. Então eu
peço encarecidamente a V. Ex.ª, porque essa Escola do Legislativo vai
ser de grande utilidade para todos nós, até para as escolas do Estado e
do Município dar cursos para mostrar como é que funciona o
Parlamento, o que é a democracia, enfim, o exercício verdadeiramente
na fase do Estado democrático de direito. Acho que nós temos que
levar a Assembleia Legislativa a todos os cantos do Maranhão. Eu
acho muito importante e eu solicito, mais uma vez, a V. Exa. que
marque a sua trajetória com um gesto desse de instalar e ampliar a
Escola do Legislativo. Isso é importante para todos nós, para mim.
Porque eu acho que a vida nossa é viver aprendendo, cada dia se
atualizando com todas as matérias no que diz respeito à proteção do
cidadão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Muito obrigado pela intervenção, Deputado
Hélio. Deputado Adriano, pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados
e Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, imprensa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje eu trago
dois assuntos a essa tribuna no que diz respeito a decisões do
Governador Flávio Dino. Uma delas é, infelizmente, vetar a emenda de
minha autoria que foi aprovada nesta Casa, foi aprovada na CCJ e
aprovada aqui no plenário, que inseria a Assembleia Legislativa no
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão, o Cira. Esse comitê fará, dentre
outras coisas, avaliar e também sugerir ou adotar, por meio dos órgãos
e instituições públicas que o integram, medidas judiciais e
administrativas para o aprimoramento de ações da ordem em defesa
tributária, em outras palavras, recuperações de ativos. O Governo do
Estado está criando o Cira, o comitê para buscar recuperar ativos e
aumentar a arrecadação e, assim, aumentar as receitas do Estado. Então
ainda está criando o comitê, o Cira, que foi aprovado aqui nesta Casa.
Foi aprovada também uma emenda de minha autoria e inseri no Cira
um membro da Assembleia Legislativa. O Governador Flávio Dino
simplesmente vetou esse artigo, vetou essa emenda porque disse que a
Assembleia Legislativa não poderia fazer parte do Cira por tratar
simplesmente de fiscalização externa, ou seja, o Tribunal de Justiça

pode, o Ministério Público pode fazer parte, mas a Assembleia
Legislativa não pode fazer parte do comitê. Então reforço mais uma
vez o que o Deputado César Pires aqui falou, o Governador
simplesmente toma atitudes contra esta Casa e este Poder de forma
deliberada, assumindo assim a nossa fraqueza dentro dos Poderes aqui
do Estado do Maranhão. Como que o Governador veta a participação
da Assembleia Legislativa em Comitê de Recuperação de Ativos para
que a gente possa fazer nosso trabalho de fiscalização dentro do
Governo do Estado?! Um verdadeiro absurdo! Está aí a prova de mais
um desrespeito em relação a esta Casa do governo comunista, o governo
Flávio Dino. Outro ponto que eu gostaria de salientar aqui, Senhor
Presidente, é o projeto de lei que chegou hoje a esta Casa do Governo
do Estado, projeto de lei intitulado como Escola da Saúde. Esse projeto
de lei cria, Senhor Presidente, nada mais nada menos do que 26 cargos
comissionados. O Governo do Estado diz que está em dificuldades
financeiras, fecha o hospital de Matões, não tem recursos para pagar
prestações das empreiteiras que dão manutenção às MAs, mas agora
está criando aqui um projeto de lei com 26 cargos comissionados, de
diretoria até cargos de auxiliares. Um verdadeiro absurdo! Em meio a
uma crise estadual, o Governo do Estado cria mais uma instituição, um
órgão, que é a Escola da Saúde, que V.Ex.ªs, com o passar do tempo,
devem presenciar nas comissões técnicas, talvez vamos debater sobre
esse novo órgão do Governo nas comissões técnicas, a finalidade desse
órgão que até agora eu não consegui identificar apenas lendo o projeto
de lei, mas, de fato, o que ocorre é que o Governo está criando 26
novos cargos para a já pesada estrutura do Governo do Estado. Ontem
nós tivemos uns concursados e aprovados da PM que largaram os seus
empregos, largaram suas cidades no interior, estão aqui aguardando ser
chamados. O Governador diz que não tem recursos para chamar novos
concursados da PM, e agora me manda a esta Casa um projeto de lei
criando 26 cargos comissionados. Eu acho, Senhor Presidente, que
isso é um verdadeiro absurdo. Isso aqui é um deboche com a cara de
todos nós, Deputados e maranhenses. Como que um Governo do Estado
na altura dos acontecimentos, fechando hospitais, quebrando Fepa,
vai criar uma estrutura e criar 26 novos cargos de Diretoria, de
Consultoria, e gastar ainda mais os recursos do Estado ao invés de
consertar as besteiras que fez no passado? Então, para finalizar, Senhor
Presidente, está tudo hoje publicado em nosso Diário Oficial, aqui da
Assembleia Legislativa. Eu acho que esse Projeto de Lei tem que tramitar
em todas as Comissões. Tem que ser conversado. Temos que saber a
finalidade deste Projeto de Lei. O que ele realmente vai adicionar à
nossa sociedade, ao nosso Maranhão. Se não vai ser mais um Iprev da
vida que criou dezenas e dezenas de novos cargos comissionados, e o
resultado está aí, o Fepa quebrado. Nada adiantou e foram criados
cargos e mais cargos no Iprev que, certamente, foram dados a aliados
do Governador Flávio Dino, inclusive de fora do Estado. Gente que
veio de outros estados filiados do PCdoB e que foram encaixados no
Iprev, nos novos cargos comissionados. Queremos saber e vamos
fiscalizar esses 26 cargos comissionados. Quem o Governador Flávio
Dino vai nomear para esses 26 cargos comissionados, que, certamente,
passará nesta Casa, sem nenhum tipo de discussão, mas nós estamos
atentos, Senhor Presidente. Então, estas são minhas palavras e espero,
sinceramente, Senhor Presidente, e, com muita tristeza, espero que
tenhamos, daqui para a frente, talvez uma atitude renovada, para que a
gente possa assim com a reeleição do nosso Presidente da Casa, a sua
posse, durante alguns dias, lá no Governo do Estado. Espero que a
gente possa tomar uma atitude renovada e a gente possa também pensar
mais no povo do Maranhão, ao invés de pensar em um governo que em
nada serve para o nosso povo. O Governador Flávio Dino abandonou
o Governo do Maranhão, só vive viajando para a Inglaterra, para o Sul
do Brasil, para São Paulo, com a turma de esquerda e abandonou o
nosso Estado. Estamos de olho, e vamos seguir em frente, somos
poucos, mas nós temos vozes. Um grande abraço e obrigado a todos.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE – Pela
Ordem, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Paz do Senhor, irmão, pois não.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, gostaria de pedir que V. Ex.ª registrasse
a presença dos ilustres pastores do Sul do Estado, já cumprimentados
pelo ilustre Deputado Marco Aurélio, mas entendendo a importância
dessas pessoas como líderes religiosos e políticos, em seus municípios,
eu gostaria de pedir fosse registrado aqui nesta Casa, a presença do
Pastor Gerson Macedo, Estreito Maranhão; Pastor Flávio Carvalho,
Porto Franco; Pastor Wilson Dantas Ribeiro, Conjunto Vitória, em
Imperatriz; Pastor Raniel Gonçalves, Amarante; e o Secretário de
Educação do Município de Amarante, Edilson Vieira, e o Renan Castro,
de São João do Paraíso. Todos são pastores ilustres, líderes religiosos,
e políticos em seus municípios. Por isso, peço que V. Ex.ª registre
nesta Casa a presença deles. Este Deputado se sente muito honrado
com o registro dessas pessoas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - A honra é toda nossa, da Direção da Mesa, nobre
Deputado Pastor Cavalcanti, de fazer o registro desses pastores,
autoridades eclesiásticas pela presença deles aqui. Solicito aqui à nossa
assessoria que faça o registro nos Anais desta Casa. E, Deputado
Cavalcante, e o endereço do almoço? Tem o endereço ou não. Eu quero
ir também.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE - O
endereço está com o Presidente, a palavra com o Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - OK, sejam bem-vindos, pastores, sintam-se em
casa. A pedido também do nosso Deputado Antônio Pereira, dos
pastores já referenciados, Gerson, Macedo, Flávio Cavalcante, Wilson
Dantas. Wilson Dantas está aí? Wilson Dantas é até meu parente.
Daniel Gonçalves, Edilson Vieira e Renan Castro, sintam-se em casa.
Vamos agora ao Tempo dos Partidos já iniciado pelo Deputado Adriano.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, trinta e sete minutos.
Deputado Marco Aurélio? Declina. Deputado Edivaldo Holanda. Cadê
o Deputado Edivaldo? Se inscreveu e sumiu? Bloco Parlamentar
Democrático PR/PMN. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Bloco Unidos
pelo Maranhão, cinco minutos, Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por
cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Deputado Hélio, Presidente, senhoras e senhores
Deputados, venho à tribuna, nessa manhã de terça-feira, para destacar
um assunto que todos nós estamos sentindo, mas poucos estão
percebendo que está havendo uma afronta a direitos. A Petrobras
anunciou, nesse final de semana, uma redução do valor da gasolina nas
refinarias de 4,4%, que deveria entrar em vigor a partir de sábado
agora. Infelizmente passou sábado, passou domingo, segunda, estamos
na terça-feira e até agora não houve qualquer redução no litro do
combustível. Quando há um aumento no valor do combustível, as
bombas aplicam esse valor, esse reajuste de forma quase que imediata,
antecipando o vigor do reajuste quando é para mais. Mas quando o
reajuste é para menos, quando há uma redução do valor do combustível
de 4,4%, algumas pessoas fingem que não tem nada acontecendo. Até
agora, a gente não vê nenhuma posição. A gente não viu, a gente não
percebeu nenhuma posição dos postos de combustíveis. Nenhuma
posição das distribuidoras, quanto à redução desse valor. O combustível
é um serviço, um produto de extrema importância, extrema relevância.

Quando aumenta o valor do combustível, aumenta o valor do frete,
aumenta o valor de produtos e serviços. É por isso que eu venho aqui
a esta Casa mais uma vez, não para fazer guerrilha contra setor a ou
setor b, mas para que nós possamos discutir e fazer com que a prestação
desses serviços, a oferta desse produto seja mais transparente. O
consumidor quer saber por que, quando há uma redução nas refinarias,
essa redução não chega até o consumidor. É preciso explicar. É preciso
esclarecer. Esse esclarecimento, Deputado Dr. Yglésio, não é favor, é
um direito, é um direito fundamental que todos nós temos de acordo
com o Artigo 6º, Inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, a Lei
nº 8.078/90. É direito do consumidor a informação clara, precisa,
inequívoca sobre a prestação de produtos e serviços. Nós precisamos
esclarecer os consumidores. Nós precisamos orientar os nossos
eleitores. Por que quando há uma redução no valor do combustível,
não foi de um, não foi de dois, foi de 4,4%, por que esse reajuste não
vem para a bomba? É culpa de quem? A Petrobras reduziu 4,4%, mas
o consumidor continua pagando caro. E quando aumenta na Petrobras,
aumenta e muito mais aqui, e não é só no Maranhão, é em todo o
Brasil. A gente precisa discutir essa questão. A gente precisa esclarecer
sobre esses fatos, o consumidor merece saber. Kennedy estava certo.
No dia 15 de março de 62, ele disse: “Consumidor somos todos nós,
porém, consumidor é o único polo não eficazmente organizado na
economia, afetando e sendo afetado todos os dias”. Essa frase está
numa carta que Kennedy enviou ao Congresso Nacional norte-americano
no intuito de fazer com que o Congresso elaborasse leis de proteção e
defesa do consumidor. Leis foram elaboradas, movimentos sociais
eclodiram em todo o mundo e, no Brasil, não foi diferente. Na década
de 70, esses movimentos foram tão importantes que
constitucionalizaram o Direito do Consumidor que por pelo menos
sete vezes está presente na Constituição Federal de 88., no Artigo 5º,
inciso XXXII, quando diz que é dever do Estado elaborar leis, elaborar
normas, elaborar políticas públicas efetivas de proteção e defesa do
consumidor. Existem vários fundamentos que nos trazem o dever e a
responsabilidade de não nos calarmos neste momento de mais um
reajuste, dessa vez uma redução de 4,4%, e nós estamos pagando e
estamos pagando caro. Enquanto nos calarmos, não é só a gasolina,
não é só o diesel, não é só etanol que vai ser cobrado indevidamente do
consumidor não, é o gás de cozinha, que a dona Clotilde, lá do
Coroadinho, já não compra mais, porque ela não tem condição de
pagar, Presidente Hélio, ela está cozinhando é no carvão. E essa
responsabilidade que eu peço a todos e todas que estão aqui presentes,
para que possamos verdadeiramente nos unir para pedir esclarecimentos.
Se o posto de combustível não consegue reduzir o valor na bomba, de
quem é a culpa? É das distribuidoras que não repassam? Já recebemos
informações nesse sentido, mas eu quero saber se é isso que está
acontecendo agora, eu quero saber se é isso que está acontecendo nesta
oportunidade, porque, se a culpa é das distribuidoras, nós vamos partir
para cima e fiscalizar de forma contundente, porque, quando nós
fiscalizamos, o resultado aparece. Não é à toa que, em 2015 e 2016,
quando eu estava como presidente do Procon, o Maranhão tinha o
combustível menos caro do Brasil, realidade que não é mais presenciada
nos dias atuais. É por isso que eu rogo a todos e todas. É por isso que
eu peço a V.Exas, vamos pedir esclarecimentos, precisamos de
informação, o consumidor merece informação, o consumidor bem
informado é um cidadão respeitado. É por isso que nós precisamos
garantir esse respeito ao consumidor. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Acabamos de ouvir o Deputado Duarte Júnior,
pelo Bloco Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Democrático
PR/PMN, declina. Bloco Parlamentar de Oposição, 8 minutos, declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, 8 minutos, declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Não há orador inscrito.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Declaro encerrada a presente Sessão, desejando
um bom dia, um bom resto de dia a todos. E amanhã não esqueçam, às
9h30, em ponto, aqui, para começar os trabalhos, um abraço. Obrigado.

Resumo da Ata da Quinquagésima Sétima Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e sete de maio de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados

(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, César Pires, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso
e Zé Gentil. 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 Duarte Júnior e Doutora Thaiza Hortegal.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto
de Resolução Legislativa nº 029/19, de autoria do Deputado Rigo Teles
e o Requerimento nº 289/19, de autoria do Deputado César Pires,
ficaram transferidos devido à ausência dos autores. Em seguida, foi
submetido à apreciação do Plenário e aprovado o Requerimento nº
290/19, de autoria do Deputado Hélio Soares, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, de autoria
do Ministério Público. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 283/2019, do Deputado Zito Rolim, solicitando
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 247/2019, de sua
autoria e 284/2019, do Deputado Pará Figueiredo para que seja retirado
de tramitação o Projeto de Resolução Legislativa nº 039/19, de sua
autoria. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, do
Ministério Público e os Requerimentos nºs: 291/19, da Deputada
Doutora Helena Duailibe; 292/19, do Deputado César Pires; 293/2019,
do Deputado Wellington do Curso; 294/19, do Deputado Ariston;
295/19, do Deputado Pastor Cavalcante e 296/19, do Deputado Rildo
Amaral. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Vinícius
Louro falando pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado
Ciro Neto, pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP e o Deputado
Felipe dos Pneus, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 28 de maio de 2019.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em

vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 933 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Presidente da Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão, o Prefeito Erlanio Luna Xavier.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o
Prefeito Erlanio Luna Xavier.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de maio de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeiro Secretário. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Segundo Secretário.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 727/2019, de 27 de maio de 2019, nomeando MARIANA
SANCHES DIAS CARNEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 728/2019, de 27 de maio de 2019, exonerando JOSENITA
ROLIM FACUNDES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 729/2019, de 27 de maio de 2019, nomeando KARINA
LIMA FACUNDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 730/2019, de 27 de maio de 2019, exonerando JOANNE
CAROLINE DOS SANTOS COSTA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 731/2019, de 27 de maio de 2019, nomeando LUCIO
ROGERIO ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 732/2019, de 27 de maio de 2019, exonerando ANA
CAROLINA MORAES REGO COUTO DI LORENZO, do Cargo
em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em
curso.

Nº 733/2019, de 27 de maio de 2019, nomeando MARCELO
DE OLIVEIRA PIRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 734/2019, de 27 de maio de 2019, exonerando
ROSINALVA TRINDADE AVELAR, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 735/2019, de 27 de maio de 2019, nomeando ALVARO
EDUARDO PIRES GODINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.
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Nº 738/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando FABIO

ALESSANDRO SOUZA CABRAL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 739/2019, de 28 de maio de 2019, exonerando CYNARA
REGIS LUSTOSA ARAGÃO TRINDADE, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 740/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando JOSE
ARIMATEA RODRIGUES DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 741/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando KELS ANE
PEREIRA CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 742/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando HILTON
FERREIRA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 744/2019, de 28 de maio de 2019, exonerando ANDRE
FERREIRA MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 746/2019, de 28 de maio de 2019, exonerando LAILMA
FERNANDES CARDOSO ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 747/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando AURELIO
CARNEIRO ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 743/2019, de 28 de maio de 2019, exonerando JORGE
DA SILVA VIEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 745/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando KELLIN
MEG SERRA LIMA MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 725/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
2012/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE
KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo,
matrícula 1630037, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Processo de Sindicância, para apuração dos fatos
constantes nos autos do Processo nº 2012/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 24 de maio

de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício.

Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 010/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº. 184/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que estabelece
a obrigatoriedade de disponibilização de banheiros químicos
adaptados às pessoas que utilizem cadeiras de rodas ou com
mobilidade reduzida, nos eventos organizados em espaços públicos
no âmbito do Estado do Maranhão.

Convém relatar, que a legislação semelhante já vem sendo
adotada por alguns estados da Federação, a exemplo dos Estados de
Santa Catarina e Goiás, dentre outros.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 208/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Registra a justificativa da propositura, que proporcionar
acessibilidade e infraestrutura adequada para cadeirantes ou para quem
apresente mobilidade reduzida com instalação de banheiros químicos
adaptados, é fundamental para preservar o direito de ir e vir dessas
pessoas. Notadamente, eventos que mobilizam grande público, sendo
artísticos, culturais ou esportivos ainda não oferecem atendimento ao
portador de necessidades especiais, quanto à estrutura sanitária.

 Não é difícil imaginar as dificuldades, transtornos e
constrangimentos enfrentados por quem necessita de tal serviço. E
esse olhar para as necessidades de todos, deve ser uma realidade em
espações e eventos públicos do nosso Estado.

Justifica ainda o autor, que a instalação de equipamentos
adequados interfere diretamente no bem-estar dos portadores de
necessidades especiais. Nada mais inclusivo do que promover
autonomia, conforto e segurança de forma digna e respeitosa,
preservando a integridade física do indivíduo. Essa justificativa por si
só atende a pertinência da matéria.

Ademais, a medida nada mais inclusivo do que promover
autonomia, conforto e segurança de forma digna e respeitosa,
preservando a integridade física do indivíduo.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b” e “l”, compete
à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a defesa dos direitos individuais e
coletivos, bem como proteção ao portador de necessidades especiais,
caso em espécie.

Com efeito, o objetivo da proposição de lei é oferecer uma
contribuição adicional à preservação dos direitos e garantias
fundamentais dos portadores de necessidades especiais e promover a
inclusão social. Em virtude dessas considerações, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 184/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 184/2019,
nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 28 de maio de 2019.

Presidente Deputado Duarte Júnior
Relator Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Edson Araújo
 Deputado Wendell Lages
 Deputado Adriano

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 011/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 196/2019,

de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Institui a Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras providencias.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria, na forma de substitutivo (Parecer nº 250/2019). Posteriormente,
a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para
análise meritória.

Registra a justificativa da propositura, que a mesma pretende
contribuir com a organização do sistema de saúde suplementar no
âmbito dos municípios do Maranhão, através da criação de um espaço
de vivência social, humanização e de qualidade no cuidado à pessoa
idosa, cuja família, em sua grande maioria, não têm condições de dar
atenção e o cuidado devido durante o dia. É muito importante garantir
à população um envelhecimento com qualidade de vida, otimizando os
recursos de atendimento e objetivando assim, que seja realizado um
trabalho de fortalecimento de atividades associativas, produtivas e
promocionais, contribuindo para autonomia, envelhecimento ativo e
saudável, prevenindo assim o isolamento. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “i”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados ao idoso,
caso em espécie.

   Com efeito, é direito de todos o desenvolvimento de políticas
públicas, para assegurar a dignidade da pessoa humana, se fazendo
imprescindível que o Estado desenvolva políticas públicas.

A Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 (BRASIL,
1994) dispõe sobre a Política Nacional e cria o Conselho Nacional do
Idoso. A primeira tem como objetivo garantir os direitos sociais dessa
população, permitindo desenvolver alternativas para que essa possa
continuar a participar ativamente da sociedade a que pertence.

A propositura sob exame é, portanto, uma iniciativa relevante
para a sociedade maranhense, pois cria condições que permitam
autonomia das pessoas idosas e interação na sociedade.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

 Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 196/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 196/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente Deputado Duarte Júnior
Relator Deputado Duarte Júnior

 Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Edson Araújo
 Deputada Helena Duailibe
 Deputado Edivaldo Holanda
 Deputado   Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 165/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 082/2019 de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Cria a Política de
Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da depressão nas redes
públicas de saúde e dá outras providências.”

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.

Com efeito, 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.

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

Os Podes 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 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 não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem tomadas pelo
Estado quando da implantação do programa, que ficará a critério
do Poder Executivo.

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

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

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

Sucede que o Projeto necessita de modificações para se adequar
a técnica legislativa e deixar claro que se trata de diretrizes e não a
instituição da política pública, por isso precisa de mudanças na Ementa
e art. 1, conforme texto abaixo:

Ementa: “Estabelece as Diretrizes da Política de Diagnóstico
e Tratamento da Síndrome da depressão nas redes públicas
de saúde e dá outras providências.”
“Art. 1º - Estabelece as Diretrizes da Política de diagnóstico
e tratamento da síndrome da depressão na rede pública
estadual de saúde.”

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

Assim sendo, objetivando aprimorar o texto do projeto original,
somos pelo acolhimento da propositura de lei na forma de substitutivo.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 082/2019, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade, opinamos
pela sua aprovação 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  Ordinária nº 082/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Wendell Lages                                     _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 082 / 2019

Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome da depressão nas redes públicas de
saúde e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criada nas redes públicas de saúde a Política de
diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão.

§ 1º - Entende-se por síndrome da depressão os diferentes
distúrbios afetivos que geram uma tristeza profunda, perda de interesse
generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações
de humor que levam para um vazio existencial e em pensamentos
suicidas.

§ 2º - Para efeitos do caput desta lei ficam compreendidos
como depressão também os seus diversos distúrbios conhecidos como:

1. episódios depressivos;
2. depressão bipolar;
3. distimia;
4. depressão atípica;
5. depressão sazonal;
6. depressão pós-parto;
7. depressão psicótica.
Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - Detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a

ocorrer, visando prevenir seu aparecimento;
II - Efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da

depressão e seus distúrbios;
III - Evitar ou diminuir as graves complicações para a população

decorrentes do desconhecimento acerca da depressão e seus tipos;
V - Aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus

efeitos benéficos;
V - Identificação, cadastramento e acompanhamento de

pacientes da rede pública diagnosticados com depressão;
VI - Conscientização de pacientes e de pessoas que

desenvolvam atividades junto às unidades de saúde estaduais e privadas
quanto aos sintomas e à gravidade da doença;

VII - Abordagem do tema, quando da realização de reuniões,
como forma de disseminar as informações a respeito da doença.

Art.3º - Para a realização da política de que trata esta lei,
poderão ser realizados convênios com a iniciativa privada, conforme
as necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 209/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n°. 185/2019, de autoria da  Senhora Deputada
Thaiza Hortegal, que dispõe sobre isenção de tarifa de energia elétrica,
de água e esgotos dos consumidores atingidos por inundações e dá
outras providências.

A isenção de que trata o projeto de lei em epigrafe, beneficiará
os consumidores atingidos por inundações pelo período de 30 (trinta)
dias no mesmo mês das inundações.

Registra a justificativa da proposição, que o problema das
enchentes tem vitimado milhares de pessoas no Estado de maranhão,
quando os rios aumentam seu volume de água e atingem áreas habitadas
ou mesmo quando os índices pluviométricos atingem os seus maiores
patamares. As áreas mais atingidas estão próximas a córregos e rios
sujeitando a população, constantemente, com este problema.

Cumpre destacar que as fortes chuvas causam danos
irreparáveis a milhares de famílias no Estado do Maranhão, ficando
estas desabrigadas, trazendo vários transtornos a todos os moradores
afetados com as inundações.

A isenção do pagamento de tarifa de água às famílias atingidas
pelas cheias significa, assim, uma ‘redução de danos’ para as pessoas
vitimadas, uma vez que trata-se de família de menor potencial aquisitivo,
carecedoras do apoio do poder público de suas concessionárias.

Ressalta-se que são numerosas as cidades atingidas pelas fortes
chuvas, assim os poderes municipais por meios de suas secretarias de
assistência social, devem mapear a quantidade de famílias desabrigadas,
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que irão se beneficiar pela isenção de tarifas de energia, água e esgoto
acobertadas por este dispositivo legal.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal.

Assim sendo, objetivando aperfeiçoar a proposição de Lei,
sob exame, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em
ingerência às atribuições do Poder Executivo constantes da propositura
ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, sejam reparados
para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o que somos
pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de

Lei nº 185/2019, 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 Ordinária nº 185/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Dep. Antônio Pereira
Dep. Wendell Lages
Dep. César Pires

 SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 185 / 2019

Estabelece diretrizes para isenção de tarifa de
energia elétrica, de água e esgotos dos
consumidores atingidos por inundações e dá
outras providências.

Art. 1º.  Esta lei estabelece isenção do pagamento de tarifa de
energia elétrica, de água e esgoto aos moradores atingidos e desabrigados
por inundações no âmbito do Estado do Maranhão.

§ 1º. O mapeamento das áreas atingidas por inundações ficará
a cargo do Poder Público, que notificará por meio de carta as famílias
beneficiadas com a medida.

§ 2º. Para os fins dessa lei, entendem-se por inundações, como
transbordamento das águas de um curso d‘ água, atingindo a planície
ou área várzea.

Art. 2º. Para que seja concedida a isenção de tarifa de energia
elétrica, de água e esgoto, a inundação terá que perdurar, pelo período
igual ou superior a 3 (três) dias.

Art. 3º. O período de isenção tarifária de energia elétrica, de
água e esgoto será de 30 (trinta) dias, com início no mês em que ocorrerão
as inundações.

Art. 4º Para as medidas de cunho punitivo, a aplicação de
multas aos infratores desta Lei, será na importância de R$ 2.000,00
(dois mil reais),

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 225/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 191/2019, de
autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a
prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros e aos Agentes de Segurança Penitenciária,
fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos
comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do
Maranhão.

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 assegurar direitos
a servidores do Poder Executivo, bem como 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: [...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, 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 assegura direitos a
servidores do Poder Executivo e estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo, como consta no art.
3º.

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

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

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

191/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 191/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 28 de maio de 2019.
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Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº245 /2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n° 222/2019, de autoria do
Senhor Deputado Rildo Amaral, que garante isenção do pagamento de
IPVA aos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Maranhão que
tenham sido promovidos por ato de bravura.

Nesse contexto os militares que se enquadrarem no benefício
garantido por esta lei, deverão solicitar da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão a concessão da isenção do IPVA,
apresentando portaria de promoção, documentos pessoais e militares.

Dessa forma, caberá à Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Maranhão averiguar a veracidade do documento e conceder o
benefício.

Por último, estabelece que a isenção relativa à essa proposição
será restrita e exclusivamente aplicada ao ano subsequente do ato de
promoção por bravura, resguardado a 1 (um) veículo que esteja em
nome do agraciado por cada ato de bravura, podendo ser concedida
novamente, em caso de uma nova promoção por ato de bravura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

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

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

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

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

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos
que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda
e superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta
matéria, sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe
do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias
benéficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das
isenções, anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal
matéria.

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

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988
determina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019 23
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”.

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

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

222/2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 222/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Rafael Leitoa

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Wendell Lages                                     _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________
_____________________                           _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 251/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional

nº 004/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Modifica o Art. 92, II, acrescentando o Defensor Público-Geral do
Estado no Rol de Legitimados para Proposição de Ação Direta de
Inconstitucionalidade-ADI no Tribunal de Justiça do Maranhão.

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.

Em suma, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame
propõe nova redação ao inciso II, do art. 92, da Constituição Estadual,
no que se refere a ampliação do Rol de Legitimados para propositura
de Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI contra Ato Normativo
Municipal e Estadual que contrarie dispositivo da Constituição do
Estado do Maranhão, para incluir a Defensoria Pública como parte
legítima, com a seguinte redação:

 “Art.92 (...)
...............................................................................................................
II - o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da
Justiça e o Defensor Público-Geral do Estado” (NR);

Registra a justificativa que o Estado do Maranhão se encontra
em descompasso  com a conjuntura de outros Estados, à medida em
que inúmeras Constituições Estaduais preveem que o Defensor Público-
Geral do Estado pode representar ao Tribunal de Justiça a
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em face da Constituição
Estadual. Podemos citar como exemplo os seguintes Estados que
possuem esta normativa: Rio de Janeiro (CE, art. 162, caput), Rondônia
(CE, art. 88, VII – inserido via EC 43/2006), Rio Grande do Sul (CE,

art. 95, §2º, VIII – inserido via EC 50/2005), Alagoas (CE, art. 134, IX
– inserido via EC 32/2007); e Pará (CE, art. 162, inciso IV).

Registra ainda, a justificativa que de todo modo, há proposta
de emenda à Constituição (PEC nº 31/2017)^6 em tramitação no Senado
e na Câmara dos Deputados, incluindo o Defensor Público-Geral
Federal entre os legitimados ativos para proposição da Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Com as expressivas votações favoráveis à
matéria, demonstra-se a tendência em reformar a Lei Maior para ampliar
as competências de tão relevante instituição e, desse modo, fica clara a
adequação da atuação do poder constituinte derivado decorrente, que
caminha no mesmo ritmo.

Reiterando, esta proposta visa, em última análise, garantir mais
um instrumento jurídico para a defesa da população carente e vulnerável
de nosso Estado, realizada através da Defensoria Pública, que após as
alterações levadas a efeito pelo Congresso Nacional através da EC 80,
foi conferida nova roupagem à atuação da instituição, sobretudo como
expressão e instrumento do regime democrático, sendo forçoso
reconhecer a importância de se conferir legitimidade ativa ao Defensor
Público-Geral do Estado para propositura da ADI visando a
manutenção da higidez do ordenamento jurídico pátrio, com fim último
na primazia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Saliente-
se que, em havendo a previsão para a propositura do instrumento pelo
Defensor Público-Geral do Estado, a ação ajuizada pela DPE não estará
mais limitada à demonstração de pertinência temática, como devem
comprovar sua própria entidade de classe (a Associação dos Defensores
Públicos – ADPEMA), as federações sindicais e os conselhos regionais,
fortalecendo sua atuação.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação, conforme preceitua a Constituição Federal de
1988, em seu art. 24, inciso XIII, que prevê que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
Defensoria Pública.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de
Emenda Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância
com as disposições legais e constitucionais.

Por fim, objetivando adequar à Proposta de Emenda
Constitucional à técnica legislativa, sugerimos a sua aprovação na forma
de substitutivo.

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
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004/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade, na forma de substitutivo anexo a esse parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 004/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 004 / 2019

Dá nova redação ao inciso II, do art. 92, da
Constituição do Estado do Maranhão,
acrescentando o defensor público-geral do estado
no rol de legitimados para proposição de ação
direta de inconstitucionalidade – ADI no tribunal
de justiça do maranhão.

Art. 1°. O inciso II, do art. 92, da Constituição do Estado do
Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92 .......................................................................
.....................................................................................
II - O Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de
Justiça e o Defensor Público-Geral do Estado”. (NR)
.....................................................................................

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 254/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 197/2019, de autoria do
Senhor Deputado Roberto Costa, que “Acrescenta os incisos XXI,
XXII e XXIII ao Artigo 210, bem como altera a redação do inciso XIII
do Artigo 228 e do Artigo 230, caput, da Lei n. 6.107 de 27 de julho de
1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão).”

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem como
uma das suas atribuições realizar a análise da constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os termos abaixo:

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 de suas funções primordiais.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição. As
atribuições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não
poderão ser delegadas a outro. Prevalece o princípio da
indelegabilidade de atribuições, onde um órgão somente poderá
exercer atribuições típicas do outro quando expressamente autorizado
na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes e
devidamente autorizada por lei.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios,
seu regime juríd ico, provimento de cargos, estabilid ad e e
aposentadoria;”.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem se afastar do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV que compete privativamente ao
Chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo legislativo sobre
“servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência
de militares para a inatividade;”.

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

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

“O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do
Poder Executivo a privativa competência para iniciar os
processos de elaboração de diplomas legislativos que
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disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, o aumento da
respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores
públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
(alíneas a e c do inciso II do art. 61). Insistindo nessa linha
de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os
presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais
de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos
juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da
alínea b do inciso II do art. 96. A jurisprudência desta Casa
de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula
da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do art. 61 da CF
de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes.
Por isso mesmo, de compulsória observância pelos
Estados, inclusive no exercício do poder reformador que
lhes assiste (cf. ADI 250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843,
rel. min. Ilmar Galvão; ADI 227, rel. min. Maurício
Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665,
rel. min. Sydney Sanches, entre outras).”

Como podemos observar, a Jurisprudência do Supremo Tribunal
é pacífica, no entendimento de que as regras básicas do processo
legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados,
“por sua implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos poderes”.

Então, em que pese a relevância do Projeto de Lei, a matéria é
de competência do Poder Executivo quando da iniciativa do Projeto de
Lei, padecendo assim de inconstitucionalidade formal.

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

Projeto de Lei nº 197/2019, em face da sua inconstitucionalidade
formal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 197/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 256/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 151/2019 de autoria do
Senhor Deputado  Wellington do Curso, que “Institui a coleta seletiva
obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Estadual
direta bem como autarquias, fundações públicas, empresas públicas,
sociedade de economia mista e demais entidades controladoras direta
ou indiretamente pelo Estado, e a destinação dos resíduos sólidos
recicláveis e reutilizáveis a associações e cooperativas de catadores”

Primeiramente se faz necessário destacar que se encontra em
tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 233/2015 que “Estabelece as
diretrizes para a instituição da Política Estadual de Resíduos Sólidos
e dá outras providências.” e as normas ali contidas são voltadas para
toda a sociedade, iniciativa privada e administração pública dos três
Poderes.

Conforme prevê o art. 141 do Regimento Interno, os Projetos
que versarem matéria conexa e análoga a de outro em tramitação
serão anexados. E no presente caso o Projeto, em análise, trata sobre
destinação de resíduos e coleta seletiva na Administração Pública matéria
esta que já está contida no Projeto de Lei 233/2015.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opinamos por anexar o Projeto de Lei nº 151/

2019 ao Projeto de Lei nº 233/2015, por tratar de matérias conexas e
análogas.

É o voto.

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

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 259/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 232/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Selo
“Empresa Amiga da Saúde Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Selo de que trata a presente Proposição de Lei será conferido
às empresas que, comprovadamente, contribuem à inclusão social de
pessoas com transtornos mentais ou problemas psicológicos e doenças
afins por meio de ações, que visem o aperfeiçoamento, valorização e
humanização nas relações de trabalho, tanto do seu quadro de
empregados contratados diretamente, quanto dos que lhes prestam
serviços através de terceiros.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de selo, 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
selo. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento
de selo é residual dos Estados-membros da Federação.

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.
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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.

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade
formal subjetiva.

Assim sendo, objetivando aperfeiçoar a proposição de Lei,
sob exame, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em
ingerência às atribuições do Poder Executivo constantes da propositura
ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, sejam reparados
para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o que somos
pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

232/2019, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa
Dep. Antônio Pereira
Dep. Wendell Lages
Dep. César Pires

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 232 / 2019

Institui o Selo “Empresa Amiga Da Saúde Mental”,
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica instituído o “Selo Empresa Amiga da Saúde
Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão, que será conferido às
empresas que, comprovadamente, contribuem à inclusão social de
pessoas com transtornos mentais ou problemas psicológicos e doenças
afins por meio de ações, que visem o aperfeiçoamento, valorização e
humanização nas relações de trabalho, tanto do seu quadro de
empregados contratados diretamente, quanto dos que lhes prestam
serviços através de terceiros.

Art. 2º É prerrogativa da empresa que aderir ao programa
utilizar o “Selo da Empresa Amiga da Saúde Mental” em suas peças
publicitárias e ser citada nas publicações promocionais oficiais.

Art. 3º São objetivos desta Lei:
I- a inclusão de pessoas com transtornos mentais ou problemas

psicológicos e doenças afins;
II- conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a

importância da inclusão social da pessoa com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins;

III- o estímulo, incentivos e facilidades fiscais estaduais às
empresas beneficiadas com o Selo;

IV- promoção e prevenção da saúde mental;
V- outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à

participação e inclusão social das pessoas com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins na vida comunitária.

Art. 4º o Poder Público poderá credenciar instituição pública
ou privada para avaliar os empreendimentos que pleitearem o Selo
“Empresa Amiga da Saúde Mental” e fiscalizar o fiel cumprimento dos
critérios que autorizam a sua concessão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 260/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 205/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
proibição do uso de imagens pessoais na Administração Pública no
âmbito do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado do
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica proibido o uso de
imagem pessoal dos chefes do Poder Legislativo, Poder Executivo e
Poder Judiciário no âmbito da Administração Pública direta e indireta
em todo o Estado do Maranhão.

Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria,
posteriormente do Poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os
Estados têm competência legislativa residual para legislar sobre qualquer
aspecto que não esteja enumerado nas competências legislativas da
União ou dos Municípios, bem como o que não for vedado pela
Constituição. A competência residual é, pois, definida pelo art. 25, em
seu § 1º:

“Art. 25 (...)
§1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

A competência residual incide apenas sobre as matérias que
não estiverem determinadas privativamente à União, ou exclusivamente
ao Município. De tal sorte que ficam expressamente vedadas aos
Estados todas as competências privativas da União, arroladas no art.
22, da Constituição Federal. O Projeto de Lei em tela incide sobre os
ramos do Direito Administrativo, e Direito Eleitoral.

O ramo do Direito Administrativo não está arrolado no inciso
do art. 22, da Constituição Federal, cabendo a cada unidade federada
(estados ou municípios) legislar livremente sobre o que lhes seja
particular e necessário às suas peculiaridades, por força da competência
legislativa concorrente entre a União, Estados e Municípios, do art.
24, da CF/88. Os parágrafos deste artigo ordenam ainda que:

“§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§3º Inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades.
§4º A superveniência de Lei Federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário.
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Assim, fica o Estado apto a legislar sobre tudo o que na sua
Administração lhe seja particular ou que denote peculiaridade local ou
regional. Entretanto, não fica caracterizada no Projeto de Lei em tela
qualquer peculiaridade ou especificidade do Estado do Maranhão ou
sua Administração, ou administradores que justifique legislação estadual
específica. Ainda, dispõe já a CF/88, em seu art. 37, sobre o próprio
princípio da impessoalidade, que já dá conta do espírito e propósito
do Projeto em tela:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Este art. 37, da Constituição Federal já estabelece o rigor da
impessoalidade na Administração Pública: não havendo na prática ou
costumes políticos e administrativos do Maranhão peculiaridade, não
cabe ao Estado legislar sobre o assunto.

Cabe agora examinar a matéria de natureza eleitoral, uma vez
que resta clara, da leitura do Projeto de Lei em exame e sua apensada
justificativa, que o que se intenciona é impedir o uso da imagem pessoal
do administrador público para fins de promoção eleitoral, seja em
tempo de campanha ou não. A cujo respeito, incide o art. 22, da
Constituição Federal:

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

Fica aqui, desta forma, demonstrada a competência privativa
da União em legislar sobre Direito Eleitoral.

Assim, opino pelo vício de inconstitucionalidade formal
do Projeto de Lei em tela, competência privativa da União, por força
do art. 22, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
bem como ausência de competência concorrente do Estado Federado.

Considerando o exposto acima, considero a matéria de
competência do Legislativo Federal, inclusive na propositura, na forma
de Projeto de Lei Ordinária Nacional. Sugerimos indicação ao Congresso
Nacional, na forma do art. 61, da Constituição Federal, para propositura.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 205/

2019, em face de sua inconstitucionalidade formal, competência
privativa da União, bem como de competência concorrente, com
sugestão de indicação ao Congresso Nacional dos conteúdos constantes
do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 205/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 261/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 209/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
fixação de cartaz, ou placa, em revendedoras e concessionárias de
veículos automotores, informando isenções concedidas às pessoas com
deficiência e moléstias graves e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam as revendedoras
e concessionárias de veículos automotores, sediadas em todo o território
do Estado do Maranhão, obrigadas a fixar, em local de fácil visualização,
cartazes ou placas, informando aos consumidores as isenções de
impostos e tributos, garantidos por Lei, às pessoas com deficiência ou
portadoras de moléstias graves.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição
de Lei (Lei Ordinária nº 10.879, de 05 de julho de 2018).

Assim sendo, 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.

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não
se admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.

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

Lei nº 209/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 209/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Fernando Pessoa

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Wendell Lages
Dep. Antônio Pereira
Dep. Rafael Leitoa
Dep. César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 262/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 207/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
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obrigatoriedade de reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no Estado
do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída, no âmbito
do Estado do Maranhão, a obrigatoriedade da destinação
ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos por meio de
processos de reciclagem e compostagem, podendo o Poder Executivo
destinar áreas de sua propriedade em todas as regiões para realização
de compostagem que atendam as especificações técnicas.

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.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas.

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

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

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

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

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de
freios e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de
um poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram
expressamente previstos ao longo de todo o texto constitucional.
Exemplificando, o Poder Executivo exerce controle em relação ao
Legislativo por meio do Veto de Leis já aprovadas pelo Parlamento,
art. 66, § 1º, da CF/88, e, com relação ao controle do Poder Legislativo
sobre o Poder Executivo surge através da sustação dos atos normativos
que exorbitem o poder regulamentar dos limites de delegação legislativa
(art. 49, inciso V, da CF/88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido
em relação aos demais Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da
Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/
88.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de

autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

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

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 207/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em  28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Zé Inácio Lula
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 263/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 210/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o
atendimento por policiais do sexo feminino nas delegacias do Estado
do Maranhão às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica.

Em suma a Proposição de Lei, sob exame determina que o
atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica e o
respectivo procedimento a ser adotado, deverá ser realizado por
policiais do sexo feminino em todas as delegacias do Estado do
Maranhão, determinando ainda que as Delegacias de Polícia do Estado
do Maranhão deverão disponibilizar em seus plantões equipes de
policiais femininas para realizar o atendimento às mulheres vítimas de
violência.

Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria,
posteriormente do Poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os
Estados têm competência legislativa residual para legislar sobre qualquer
aspecto que não esteja enumerado nas competências legislativas da
União ou dos Municípios, bem como o que não for vedado pela
Constituição. A competência residual é, pois, definida pelo art. 25, em
seu § 1º:

“Art. 25 (...)
§1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

A competência residual incide apenas sobre as matérias que
não estiverem determinadas privativamente à União, ou exclusivamente
ao Município. De tal sorte que ficam expressamente vedadas aos
Estados todas as competências privativas da União, arroladas no art.
22, da Constituição Federal. Relevante para esta análise é o inciso I:

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

A preocupação primária decorre dos arts. 1º e 2º, da propositura.
Os mencionados artigos regulam atos e procedimentos policiais, desde
o início do atendimento às vítimas de violência sexual doméstica até
princípios de inquérito policial, que recaem na competência legislativa
privativa da União, na rubrica Direito Processual Penal.

Ademais, 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: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre organização
administrativa.

Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado, a teor do que dispõe o art. 64, inciso V, da CE/89.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização
administrativa.

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

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

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

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

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de
freios e  contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de
um poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram
expressamente previstos ao longo de todo o texto constitucional.
Exemplificando, o Poder Executivo exerce controle em relação ao
Legislativo por meio do Veto de Leis já aprovadas pelo Parlamento,
art. 66, § 1º, da CF/88, e, com relação ao controle do Poder Legislativo
sobre o Poder Executivo surge através da sustação dos atos normativos
que exorbitem o poder regulamentar dos limites de delegação legislativa
(art. 49, inciso V, da CF/88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido
em relação aos demais Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da
Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/
88.

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

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

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

nº 210/2019, em face de sua inconstitucionalidade formal, competência

privativa da União, com recomendação para o autor apresentar
indicação ao Congresso Nacional.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 210/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em  28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 264/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 149/2019 de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Institui ação para a
compostagem dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos
nas unidades do Restaurante Popular e nas escolas da Rede Pública
Estadual de Educação.”

 O Projeto prevê Ação conjunta dos Restaurantes Populares e
das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação na compostagem de
alimentos para destinação do composto do composto orgânico para
agricultura familiar e às hortas comunitárias.

O Projeto estabelece também que as Escolas das Redes Públicas
e os Restaurantes Populares do Estado ficaram responsáveis pela
produção e distribuição do produto final.

É o relatório.
É de bom alvitre dizer que a iniciativa de Lei do Poder Executivo

é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente
do princípio da separação entre Poderes, modelo este decorrente do
pensamento desencadeado pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que Programas
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado e que geram impactos
financeiros são de competência do Poder Executivo, estabelecendo
obrigações e não apenas princípios e diretrizes.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“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
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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.
[ADI 2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de
25-6-2010.]”

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal” (original sem grifos)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias
da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
8. Ação julgada procedente.” (grifei)

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições
de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei.
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5.
Ação julgada procedente.”

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para Secretaria de Educação e Secretaria
de Desenvolvimento Social, em articulações com outros órgãos,
gerando despesas, violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa
e, conseqüentemente, o princípio da separação dos poderes, padecendo
de inconstitucionalidade formal subjetiva.

E no caso das escolas públicas estaduais já existe o Plano
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão criado pela Lei
10.796, de 1º de março de 2018, onde possui como metas o estimula as
escolas sustentáveis.

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

Projeto 149/2019, em face da inconstitucionalidade formal subjetiva
por ferir o princípio da reserva de iniciativa e, por conseguinte, a
separação entre os Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 149/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Dep. Antônio Pereira
Dep. Wendell Lages
Dep. César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 265 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Raphael
Coelho Figueiredo.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que o
homenageado, o Senhor Raphael Coelho Figueiredo, nascido em 20/
04/1988 em Grajaú – ma, estudou o ensino fundamental e médio em
escola publica de formosa da serra negra – ma, filho de professora e
eletricista. irmão mais velho de 3 filhos, casado há 10 anos com
kathariny figueiredo, e pai da Cecília. em 2008 ganhou uma bolsa
integral pelo prouni para cursar medicina na universidade Iguaçu no
rio de janeiro, após a conclusão da graduação, realizou especialização
em saúde da família pela Ufma (universidade federal do maranhão),
e alergia e imunologia clínica na faculdade suprema, em juiz de fora –
mg. atuou na rede publica por 4 anos, e atualmente no consultório de
alergia eimunologia clínica na cidade de imperatriz – ma, e voluntário
médico de programas sociais . Essa Justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 040/2019, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio.

 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 040/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Wendell Lages

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019 31
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 266 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 038/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Daniel
Blume.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que o
homenageado, o Senhor  Daniel Blume é maranhense de São Luís,
nasceu em 27.10.1977. Estudou na escola Literato. Dessa forma,
cursou Direito na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e se
especializou em Processo e Direito Eleitoral pela Faculdade Cândido
Mendes. Cursou Harmonização do Direito na Europa e o Papel da
Advocacia Pública, na Università degli Studi di Roma Tor Vergata
(Universidade Pública de Roma II – Itália). Doutorando em Ciências
Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa - UAL. É advogado,
Procurador do Estado do Maranhão de carreira e professor da Escola
Superior da Advocacia da OAB. Foi Juiz do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, por dois biênios (2014/2015 e 2016/2017). Assim como,
foi Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão
– Aspem (2011/2014) e da Comissão da Advocacia Pública da OAB-
MA (2013/2015). Hoje é Conselheiro Federal da OAB (2013/2015 e
2019/2021). É membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros
– IAB Nacional, onde integra as Comissões de Direito Eleitoral e
Digital. Autor do livro Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais
de Contas (Lithograf, 2003). Organizador do livro Aspectos Polêmicos
do Direito Constitucional Luso-Brasileiro (Legit Edições portuguesas,
Lisboa/2019), já teve publicados os seguintes trabalhos jurídicos: A
Inconstitucionalidade de Normas Constitucionais (Revista da OAB/
MA n. 02, 2002), Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de
Contas (Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal n. 27,
2001), Parlamentar e Tributo (www.pge.ma.gov.br e JUS-MA, 2007),
Publicação da Sentença Condenatória em Jornais de Grande
Circulação (Júris Síntese e Revista da OAB/MA n. 05, 2008),
Relativização da Coisa Julgada na Ação de Desapropriação (Revista
da PGE-MA, 2014, V. I), O Poder Normativo da OAB (CFOAB, Abril/
2016), Interposição de recursos eleitorais por e-mail (Revista Síntese
- Direito Administrativo, 128- Agosto/2016), Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (Revista da PGE-MA, 2016, V. II), Transição
na OAB (OAB-MA, Janeiro/2017), Ensaio sobre a Prorrogação dos
Prazos Decadenciais em Decorrência das “Férias dos Advogados” –
CPC/2015, ART. 220 (Revista de Direito Eleitoral e Político da EJE-
MS, v. 01/07; Revista Jurídica Síntese, 480-Out-2017; ENA/Migalhas/
OAB-MA, Outubro de 2017), Responsabilidade Civil do Estado por
Atos Legislativos no Sistema Jurídico Português (Revista da PGE-
MA, v. 03/2017), Direito ao Esquecimento: uma Investigação sobre os
Sistemas Jurídicos Português e Brasileiro (Migalhas/Revista do TCE/
MA/2018), Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos:
uma investigação nos sistemas jurídicos português e brasileiro
(Revista em homenagem ao Centenário da Faculdade de Direito do
Maranhão, org. Antônio Oneildo Ferreira e Rossini Corrêa, CFOAB/
UFMA/2018), e Aspectos Jurídicos da Liberação dos Cassinos no
Brasil, a Exemplo de Portugal (Revista Síntese – Direito Desportivo,
44-Set-Out/2018; Revista Síntese – Direito Penal e Processo Penal,
112-Out-Nov/2018; e Revista IAB n. 11/2018). Membro Titular do
PEN CLUBE do Brasil, da Academia Internacional de Cultura e da
Academia de Letras e Música do Brasil. Membro correspondente da
União Brasileira de Escritores/RJ e da Academia Pan-Americana de
Letras e Artes. Ocupa a Cadeira n. 15 da Academia Ludovicense de
Letras. É colaborador em jornais na condição de cronista. Poeta com
poemas publicados na Coletânea Poética da Sociedade de Cultura
Latina d o Estado do Maranhão: Latinidade (1998), Antologia de
Poesias e Crônicas cortecci (1998), II Coletânea Poética da Sociedade
de Cultura Latina do Estado do Maranhão: Latinidade (2000), Palavras
de Amor (2000), Cento e Noventa Poemas para Maria Firmina dos

Reis (2015), Antología Bilingüe Siempre el Amor (2016), Antologia
Artelogy (2016), A Vida em Poesia II do Festival de Poesia de Lisboa
(2017), Coletânea da Associação Portuguesa de Poetas (2017),
Antologia Poética Gritos Contidos do Concurso de Poesias Lusófonas
(2017), Antologia do V Prêmio Literário “Escritor Marcelo de Oliveira
Souza” (2017), Tempo de Dizer (Edição Comemorativa dos 20 anos
da Academia Internacional de Cultura/2017), I Coletânea Poética da
Sociedade de Cultura Latina do Brasil (2018), A Vida em Poesia III do
Festival de Poesia de Lisboa (2018), e Coletânea Uma flor que se
chama poesia da Editora Brasil Casual (2018). Lançou os livros de
poemas Inicial (2009), Penal (2015) e Resposta ao Terno (2018), com
tradução para espanhol, francês e italiano (Helvetia Éditions, Suíça/
2019). Recebeu a Medalha Simão Estácio da Silveira da Câmara
Municipal de São Luís/MA (2006), o Troféu Mérito da Advocacia
Rymundo Faoro do CFOAB (2015), o Troféu The Best – Advocacia do
Jornal O Estado do Maranhão (Em Cena/2015), a Medalha do Mérito
Eleitoral do Maranhão do TRE-MA (2015), o título de Cidadão
Honorário da Cidade Rio do Janeiro (2018), a Medalha do Mérito
Judiciário Antônio Rodrigues Velozzo do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (2018), o Troféu The Best – Literatura do Jornal O
Imparcial (NM/2018), Prêmio Moacyr Félix da União Brasileira de
Escritores (Poesia/2018), Troféu Talentos Helvéticos-Brasileiros na
Categoria Poesia (Genebra/2019) . Essa Justificativa por si só atende
a pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 038/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 038/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Wendell Lages

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 267 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 244/2019, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que Institui no Calendário Oficial de
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Eventos do Maranhão a Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose
e dá outras providências.

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituída no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana
Estadual de Prevenção à Tuberculose “, a ser realizada, anualmente,
na última semana de Março, com o objetivo de ampliar o acesso à
prevenção e tratamento.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

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

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

Lei nº 244/2019, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 244/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Wendell Lages

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 244 / 2019

Institui a “Semana Estadual de Prevenção à
Tuberculose”, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
“Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose” a ser realizada,
anualmente, na última semana do mês de Março, devendo constar do
Calendário Oficial do Estado.

Art. 2° - Na Semana de que trata a presente Lei, o Poder
Público envidará esforços para promover a conscientização das pessoas
acerca de hábitos alimentares, higiene pessoal e de ambiente, bem como
divulgará os serviços de prevenção e tratamento da tuberculose
existentes na rede SUS, e ainda os disponibilizados em rede própria e
conveniada durante a semana, de modo a atender uma maior demanda.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 268/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 245 /2019, de autoria do
Senhor Deputado Zito Rolim, que Estabelece Diretrizes para a
prevenção e a punição de atos de vandalismo, pichação e depredação
do Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

Nos termos do presente projeto de lei, ficam estabelecidas
Diretrizes para a prevenção e a punição de atos de vandalismo, pichação
e depredação do Patrimônio Público e Privado (Bens Públicos e
Privados), no âmbito do Estado do Maranhão.

As medidas de que trata a presente propositura consistirão
em:  medidas de cunho educativo, na elaboração e implementação de
campanhas informativas e de conscientização, a serem empreendidas
pelo Poder Público;

 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.

Acontecer 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”

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação do programa, que ficará a
critério do Poder Executivo.

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

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

Lei nº 245/2019,  por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 245/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
              SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. César Pires

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                   ________________________
Dep. Antônio Pereira                                    _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                        _________________________
Dep. Wendell Lages                                     __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 269 /2019

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

legalidade do Projeto de Lei nº 223/2019, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que Dispõe sobre o reconhecimento da
profissão de Condutor de Ambulância no âmbito do Maranhão em
conformidade com que estabelece a Lei Federal nº 12.998/14.

Primeiramente, vale aqui salientar que a Lei nº 12.998/14 em
seu art.27 acrescenta o art.145-A ao Código de Trânsito, está
prevendo a necessidade de treinamento e reciclagem para pessoas
que forem conduzir ambulância já no art.28 da Lei mencionada está
prevendo a possibilidade de associação sindical aos motoristas de
ambulância, vejamos:

“ Art.27. A lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código
de Transito Brasileiro, passa a vigorar acrescida do seguinte
art.145-A:
“Art.145-A. Além do disposto no art.145, para conduzir
ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento
especializado e reciclagem em cursos específicos a cada
5 (cinco) anos, nos termos da normatização do Contran”.

Art.28. Assegura-se aos condutores de ambulâncias o direito
de associação sindical na forma do § 3º do art. 511 da
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943".

Note-se que os dispositivos mencionados acima não estão
regulamentando a profissão, está alterando o Código de Trânsito
prevendo novos critérios para obtenção da carteira de motorista no
caso de condutor de ambulância e no art.28 prevendo a possibilidade
de associação sindical como categoria diferenciada.

A fiscalização da realização do curso é feita pelos órgãos de
trânsito, haja vista, ser uma condição para possuir a habilitação da
categoria de motorista e a reciclagem é uma condição para
renovação da referida carteira.

Em momento algum a lei nº 12.998/14 cria ou regulamenta
profissão e nem obriga as empresas contratarem condutor de ambulância
que tenham realizado o curso até porque             é uma condição sine

qua non para obtenção da carteira de motorista a partir do ano de
2014 e suas respectivas  renovações.

Conforme o art. 5º, XIII, da Constituição Federal “é livre o
exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a Lei estabelecer” e essas condições
são previstas pela União por força do art.22, XVI, da CF/88 no que
chamamos de profissões regulamentadas, o que não é o caso de motorista
de ambulância, não cabendo a lei estadual reconhecer profissão pois o
exercício é livre.

Em relação ao art. 2º do projeto que obriga as empresas privadas
a contratarem somente o motorista que fizerem o curso, viola a Magna
Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina que compete à
União legislar sobre direito do trabalho in verbis:

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

Já o art. 3º está proibindo o translado de paciente em
ambulâncias sem equipe completa de enfermagem, matéria esta que
destoa do objeto do Projeto, ferindo assim o  art. 6º, II da Lei
Complementar nº 115/2008, in verbis:

“ Art. 6º- O primeiro artigo do texto indicará o objeto da Lei
e o respectivo âmbito de aplicação observados os seguintes
princípios:
..................................................................................................................................
II- a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este
não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão

Sendo assim, o presente Projeto de Lei viola normas de
competência estabelecida na Constituição Federal, padecendo assim
de inconstitucionalidade formal.

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

Lei nº 223/2019, por ser absolutamente inconstitucional.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 223/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Antônio Pereira

Vota a favor                                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa
Dep. Wendell Lages
Dep. César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 270/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 270/2019, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a União de
Moradores do Bairro Laranjeira, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma Entidade sem fins lucrativos, tendo como
objetivos: desenvolver programas para melhorar o bem da comunidade;
manter os legítimos interesses dos associados e defendê-los, ampará-
los, orientá-los, integrá-los e instruí-los em conformidade com esse
estatuto; criar e manter com recursos próprios ou adquiridos através
de contribuições especiais, departamento para prestação de serviços
que tenham como objetivos o desenvolvimento das habilidades dos
associados e seus familiares, cursos de formação, alfabetização e etc,
colaborar com os poderes constituídos no desenvolvimento da
solidariedade social; não fazer distinções entre raça, cor, condição social,
religião, política e etc.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 270/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Wendell Lages

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 271/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 240/2019, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto Guarani
para o Desenvolvimento Humano - IGDH, com sede e foro no
Município de Cantanhede, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil (organização não governamental)
de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins
econômicos de caráter organizacional, filantrópico, assistencial,
promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário,
com a finalidade de desenvolver a sociedade através do fortalecimento
da cultura, empreendedorismo e da ocupação. Tendo como suas
Finalidades: I- Desenvolver capacidades de pessoas e organizações em
estratégia e processos de desenvolvimento local sustentável; II conceber
assessorias ou implementar projetos de educação e gestão ambiental;
III- capacitar, facilitar/ multiplicadores de desenvolvimento local /
territorial.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 240/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Antônio Pereira

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Fernando Pessoa                                  ________________________
Dep. Rafael Leitoa                                        _________________________
Dep. Wendell Lages                                     _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 272/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 263/2019, de autoria da
Senhora Deputada Andreia Rezende, que Estabelece Diretrizes para a
implantação da Patrulha Rural no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providencias.

Nos termos do presente Projeto de Lei em análise, o
policiamento rural terá como objetivo final a busca de soluções dos
problemas afetos à ordem pública na zona rural, principalmente em
questões de segurança pública. Ao Poder Público, a quem compete o
desenvolvimento das ações de segurança pública,  compete instituir e
organizar unidades de patrulhamento rural que poderão estar vinculadas
à Polícia Militar;  sistematizar a coleta de informações que
proporcionem condições para melhor direcionamento e emprego
operacional do contingente, tornando as ações mais eficientes e eficazes;
desenvolver ações que busquem detectar os anseios e preocupações da
comunidade rural, tanto com relação a questões socioambientais quanto
com relação à criminalidade comum;  estabelecer a composição mínima
das patrulhas rurais, tanto do ponto de vista humano quanto material,
observando para a designação a existência de perfil compatível com a
atividade;
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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”

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação do programa, que ficará a
critério do Poder Executivo.

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

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

Lei nº 263/2019,  por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 263/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de maio de 2019.

Presidente, em exercício  Dep. Zé Inácio Lula
Relator Dep. Fernando Pessoa

Vota a favor                                                 Vota contra
Dep. Wendell Lages                                     ________________________
Dep. Antônio Pereira                                   _________________________
Dep. Rafael Leitoa                                       _________________________
Dep. César Pires                                           _________________________

P O R T A R I A   Nº 381/2019

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 o que consta do
Processo nº 1482/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº  1647247 e MARCIO
BARBOSA PRAZERES, matrícula nº 1617414  ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Fiscal e Substituto, do Contrato ou equivalente que deverá ser
formalizado com a empresa ACEROLIMA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - EIRELI, para a aquisição de materiais de consumo
do tipo “poupa de frutas”, para atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal 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, 21
de maio de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 398/2019

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 o que consta do
Processo nº 4875/2018-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores MARCELO LOPES
CARVALHO, matrícula nº  1411354 e YONE CORREIA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 1630169 ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto do Contrato nº 019/2019-AL,  relacionado  com a prestação
de serviços técnico profissionais de consultoria e assessoria técnica
para obtenção de outorga de direito de uso de poços e licença ambiental
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal 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, 27
de maio de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em
exercício

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa OBS PINTO ENGENHARIA EIRELLI, firmam entre si o
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presente contrato resultante do Pregão Presencial n.º 050/2018.
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para a manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais para os
grupos de geradores instalados no Edifício Sede da Assembleia
Legislativa do Maranhão. VALOR: R$ 263.850,00 (duzentos e sessenta
e três mil, oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Natureza de despesa: 33.90.39.17-Manutenção de máquinas e
equipamentos; Ação:4628- Atuação legislativa; Subação: 000011-
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);
Fonte de Recursos: 01.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro.
Histórico: Contratação de empresa para a manutenção preventiva e
corretiva de peças e materiais para os grupos de geradores da Assembleia
Legislativa do Maranhão. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da
sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 24 de maio de 2019. BASE
LEGAL: Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n.º
3125/2018. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa OBS
PINTO ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ n.º 04.239.179/0001-95 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 27 de maio de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa ENGEAGRO SOLUÇÕES EIRELI-ME, firmam entre si o
presente Contrato de prestação de serviços resultante do Pregão
Eletrônico n.º 009/2018-CPL, formalizado nos autos do Processo
Administrativo n.º 4875/2018 - ALEMA. OBJETO:   Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais
de consultoria e assessoria técnica para obtenção de outorga de direito
de uso de poços e licença ambiental. VALOR: R$ 9.500,00 (nove mil
e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral;
Função: 01- Legislativa; Subfunção:031- Ação Legislativa; Programa:
0318- Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.05- Serviços
Técnicos Profissionais; Ação:4628- Atuação legislativa; Subação:
000011- Atuação Legislativa. Fonte de Recursos: 01.01.000000 –
Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de obtenção de poços e licença
ambiental, para esta Casa Legislativa. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de
2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo n .º 4875/2018-ALEMA. ASSINATURAS :
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão e Empresa ENGEAGRO SOLUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ
n.º 23.532.287/0001-04 – CONTRATADA. São Luís (MA), 15 de
maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO  - Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa F.S. AZEVEDO-ME, firmam entre si o presente Contrato de
Fornecimento em decorrência do Processo Administrativo n.º 3887/
2018, mediante Dispensa de Licitação. OBJETO: Aquisição de material
permanente, na espécie lousa de vidro para a Creche Sementinha, da
Assembleia Legislativa do Maranhão. VALOR: R$ 10.975,00 (dez
mil, novecentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção:031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação:4628- Atuação legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO).  Natureza de despesa:
44.90.52.19-Material Permanente não especificado; Fonte de Recursos:
01.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Aquisição
de material permanente, na espécie lousa de vidro para atender as
necessidades da Creche Escola Sementinha da ALEMA. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses, contados da sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 13 de maio de 2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/02,
Lei n.º 8.666/93. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa F.S.
AZEVEDO-ME, CNPJ n.º 29.017.840/0001-49 – CONTRATADA.
São Luís (MA), 17 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
PARTES : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e empresa BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC.
OBJETO: Pagamento à empresa contratada, do rateio do consumo da
energia elétrica do transmissor da TV Assembleia, localizado no prédio
da contratada, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme atestado
nos autos do Processo Administrativo n.º 1446/2019. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação: 4628- Atuação Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão; Natureza Despesa: 33.90.93.00- Indenizações
e Restituições; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários-
Tesouro 0101000000. Observação:  Despesas do consumo de energia
elétrica de março de 2019 dos equipamentos de TV-ALEMA instalados
no prédio da EBC- Empresa Brasil de Comunicação. VALOR DO
TERMO DE AJUSTE: R$ 38.465,00 (trinta e oito mil quatrocentos e
sessenta e cinco reais). BASE LEGAL: arts. 60 a 64 da Lei n.º 4.320/64
e Processo Administrativo n.º 1446/2019-ALEMA. DATA DE
ASSINATURA: 09/05/2019. ASSINATURA: CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís –
MA, 16 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ORDEM DE SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO n.º 06/2019,
referente à Ata de Registro de Preços n.º 011/2019-ALEMA, Pregão
Presencial n. º051/2018, Processo Administrativo n.º 4434/2018-
ALEMA. OBJETO: Prestação de serviços de confecção de placas,
totens e películas adesivas. CONTRATADA: Empresa NOVAGRAF
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA- EPP. CNPJ: 86.863.412/0001-
70. NOTA DE EMPENHO: 2019NE000963 de 13/05/2019. VALOR
DO EMPENHO: R$ 11.595,15 (onze mil, quinhentos e noventa e
cinco reais e quinze centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 (quinze)
dias corridos, a partir da assinatura.  PRAZO DE GARANTIA: 12
(doze) meses. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e
Processo Administrativo n.º 2200/2019-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 20.05.2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – André Maurício D. Ferreira-
Fiscal do Contrato; Valney de Freitas Pereira- Diretor Geral;
NOVAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA- EPP. CNPJ nº
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86.863.412/0001-70- CONTRATADA.  São Luís – MA, 23 de maio
de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 16/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa NOVAGRAF INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.
OBJETO:  Emissão da nota de Empenho n.º 2019NE000811 de 25/
04/2019, no valor de R$ 378.465,52 (trezentos e setenta e oito mil
quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Natureza de Despesas: 33.90.30.30–Material para
Comunicações. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.  Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção).  Fontes
de recursos: 01.01.000000–Recursos Ordinários – Tesouro -
0101000000. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2019. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 27 de maio de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5070/2018-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 10 de junho às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Contratação de empresa especializada
no fornecimento de impressora de crachás, ribbons e suprimentos para
a ALEMA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link
Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/
ALEMA, através da apresentação de dispositivo de armazenagem
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às
12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.  São Luís, 29 de maio de 2019.
Lincoln Christian Nolêto Costa Pregoeiro da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, ADJUDICO o GRUPO ÚNICO do
Pregão Presencial nº 014/2019-SRP/CPL/ALEMA à empresa
SALDANHA COMUNICAÇÃO E MARKETING-ME, CNPJ N°
21.635.231/0001-41, no valor de R$ 20.610,00 (vinte mil, seiscentos
e dez reais),  nos termos do Edital e das propostas vencedoras e
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº 014/2019-CPL/
ALEMA, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2209/2018-ALEMA.
Encaminhe-se diretamente à Comissão Permanente de Licitação para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 29 de maio de 2019.
Deputado Othelino Neto Presidente
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PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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