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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/06/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

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 19.06.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 219/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 024/2019) QUE EXTINGUE A
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO DUARTE
JÚNIOR. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/06/19, DEVIDO
ACORDO DAS LIDERANÇAS.

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

2.PROJETO DE LEI Nº 228/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSÉ GENTIL, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

Ill - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.PROJETO DE LEI Nº 227/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE INSTITUI A POLÍTICA DE
ATENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DO
ALCOOLISMO ENTRE MULHERES E HOMENS, COM O
OBJETIVO DE DESENVOLVER MEDIDAS DE PREVENÇÃO,
CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DO ALCOOL
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E
COMISSÃO DE SAÚDE, RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR (2ª SESSÃO).

4. PROJETO DE LEI Nº 254/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE PROGRAMA DE AUXÍLIO PSICOTERÁPICO A PESSOAS COM
DEPRESSÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E COMISSÃO DE
SAÚDE, RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.  TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR (2ª SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI Nº 196/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI A POLÍTICA
DA TERCEIRA IDADE “CASA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES  E DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS, ACATANDO SUBSTITUTIVO DA CCJC, RELATOR
DEPUTADO DUARTE JUNIOR. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI Nº 245/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM, 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. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES E COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

lV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 342/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO
QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA A MOÇÃO DE APLAUSOS
Nº 011/2019, DE SUA AUTORIA, À CONJOVE PELOS RELEVANTES
SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE IMPERATRIZENSE.

8. REQUERIMENTO Nº 343/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ATRAVÉS DO SEU
PREFEITO O SENHOR ANTÔNIO JOSÉ LOPES DA SILVA E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 22º ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.

9. REQUERIMENTO Nº 344/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 315/2019, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE O
PAGAMENTO DE RECOMPENSA POR INFORMAÇÕES QUE
AUXILIEM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA ESTADUAIS NAS
INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS,

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 341/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 11 DE JUNHO/19,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/06/2019

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 322/19, de autoria do Poder Judiciário,

enviado através da Mensagem nº 13/19, altera a Lei Estadual nº 9.109, de
29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 323/19, de autoria do Poder Judiciário
enviado através da Mensagem nº 14/19, altera a Lei Estadual nº9.109, de
29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 319/19, de autoria do Senhor Deputado

Adriano, que institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 320/19, de autoria do Senhor Deputado

Adriano, que institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras providências.
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3. PROJETO DE LEI N° 321/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre o fornecimento do “botão do
pânico” para as mulheres em situação de risco, nas condições que especifica.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. Projeto de lei nº 315/19, ENVIADO ATRAVÉS DA Mensagem

Governamental nº 039/19,  dispõe sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas investigações
criminais.

2. PROJETO DE LEI N° 316/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 040/19, altera a lei nº 10.224, de 15 de abril de 2015, a
Lei nº 10.923, de 18 de agosto de 2015, e a Lei 10.266, de 24 de junho de
2015.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 317/19, de autoria do Senhor Deputado

Ariston Ribeiro, estabelece o marco inicial e final de Rodovia Estadual e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 318/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, altera e acresce dispositivos a Lei n° 10.813 de 20 de março de
2018, que dispõe sobre as diretrizes estaduais de estímulo, incentivo e
promoção ao desenvolvimento local de STARTUPS, os renumera, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 059/19,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Glenn Edward Greenwald.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 306/19, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, que cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão
pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual, e institui
o dia estadual de prevenção e combate à depressão pós-parto e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 307/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a necessidade de informação dos tributos
e valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP).

3. PROJETO DE LEI N° 308/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre normas para contratações com o Estado
do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 309/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a utilização dos termos “cartório” e
“cartório extrajudicial”, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI N° 310/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que institui no âmbito do Estado do Maranhão, o sistema
estadual denominado “A Mulher na Política”.

6. PROJETO DE LEI N° 311/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que institui o Programa de Reconhecimento, Capacitação e
Remuneração das Parteiras Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

7. PROJETO DE LEI N° 312/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do ICMS.

8. PROJETO DE LEI N° 313/19, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá, que dispõe sobre a oferta em escolas, parques, praças e
demais espaços de uso público, de brinquedos e equipamentos de lazer
adaptados para crianças portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

9. PROJETO DE LEI N° 314/19, de autoria do Senhor Deputado
Zito Rolim, que Institui, no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o
“Dia Estadual do Turismo”, e dá outras providências.

10. MOÇÃO N° 011/19, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que aplaude à CONJOVE – Conselho de Jovens
Empresários da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz – pelos
relevantes trabalhos prestados à sociedade Imperatrizense.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 305/19, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação
de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 056/19,
de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que inclui o
inciso XXIV ao art. 12, altera os incisos IX do art. 13, renumerando os
subsequentes, II e III do art. 20, todos da Resolução Legislativa n° 448/
2004, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 057/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que altera dispositivos
do Regimento Interno e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 058/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman a Jefferson Miler Portela e Silva.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE JUNHO DE 2019.

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

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

Pereira.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – EXPEDIENTE
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PROJETO DE LEI Nº 319 / 19

Institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras
providências.

Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual do Frentista, a ser
comemorado anualmente, no dia 31 de julho, data da sanção da Lei
10.647, que dispõe sobre a proibição de que postos de combustíveis
abasteçam combustível nos veículos após ser acionada a trava de
segurança da bomba de abastecimento.

Parágrafo Único - As comemorações alusivas à esta data
poderão ser desenvolvidas em parceria com o Sindicato dos Empregados
em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo de São
Luís e região, compreendem a realização de seminários, debates,
campanhas e outras atividades que visem a valorização e capacitação
da categoria.

Art. 2° As comemorações alusivas ao Dia Estadual do Frentista,
de que trata esta Lei, passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do
Maranhão.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 07 de junho de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
Segundo o dicionário, frentista, é o profissional que trabalha

em posto de gasolina, atendendo os clientes e, geralmente, colocando o
combustível nos veículos. E eles são muito importantes no dia a dia,
pois, Frentistas exercem diversas funções dentro dos postos de
combustíveis. Esse trabalho abrange o abastecimento, a limpeza e a
manutenção dos veículos.

Entre as diversas atividades que um frentista pode fazer,
podemos citar:

· abastecer diversas categorias de veículos, como carros,
motos, ônibus, caminhões, etc.;

· limpar o para-brisa dos veículos que são atendidos;
· lavagem de veículos;
· revisão de óleo e filtros;
· troca de óleo;
· conferir a água do radiador;
· calibrar pneus.
Além dessas funções habituais, o frentista também pode

trabalhar como caixa, por exemplo.
Devido a sua importância e a desvalorização que muitas vezes

a categoria sofre, se justifica a apresentação do presente projeto de
Lei, que visa valorizar a profissão, assim, peço especial atenção dos
Nobres Deputados para a aprovação deste pleito.

PROJETO DE LEI Nº 320 / 19

Institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão, a ser comemorado
anualmente, no dia 10 de fevereiro.

Parágrafo Único –  Entende-se por Trabalhadores em
Transportes Rodoviários as categorias trabalhistas de cobrador,
motorista, e aqueles profissionais que direta ou indiretamente
contribuem para o pleno desenvolvimento do sistema de transporte do
Estado.

Art. 2° As comemorações alusivas ao Dia Estadual dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários, de que trata esta Lei,
passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão,
compreendem a realização de seminários, debates, campanhas e outras
atividades que visem a valorização e capacitação da categoria.
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 07 de junho de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Esta data é extremamente importante pois presta-se homenagem
a todas as pessoas que conduzem veículos de forma profissional.
Enfrentando os perigos das estradas ou a insegurança das cidades, os
motoristas são os responsáveis pela condução do progresso deste
imenso Estado. Não obstante a essa importância, o cobrador é uma
função de grande importância durante as viagens de ônibus pois ele é o
funcionário encarregado de fazer a cobrança das tarifas, dar o troco e
fornecer informações aos usuários sobre a linha e os lugares por onde
passa o coletivo, além de informar ao motorista o momento certo para
seguir viagem, após a descida dos passageiros em cada ponto.

No transporte coletivo brasileiro, o cobrador se faz presente
na maioria das linhas, na maioria das cidades. Entretanto, várias Capitais
já adotaram a bilhetagem eletrônica e aboliram o cargo de cobrador, o
que vem acontecendo em São Luís e outras cidades, onde vários
coletivos já circulam sem a presença deste profissional, resultando em
demissões em massa.

A função então é acumulada pelo motorista que, sem receber a
mais por isso, precisa parar o coletivo para dar o troco e ainda ficar
atento a tudo o que acontece no interior do veículo, especialmente a
descida e subida dos passageiros. O trabalho duplo tende a reduzir a
atenção do motorista no trânsito, provocando acidentes.

Por conta disso, sindicatos de todo o país lutam para manter a
função do cobrador ativa, e aprovando esta Lei, será mais um reforço
na preservação dessa função. Portanto, devido a sua importância e a
desvalorização que muitas vezes a categoria sofre, se justifica a
apresentação do presente projeto de Lei, que visa valorizar essas
profissões, assim, peço especial atenção dos Nobres Deputados para
a aprovação deste pleito.

PROJETO DE LEI Nº 321 / 19

Dispõe sobre o fornecimento do “botão do pânico”
para as mulheres em situação de risco, nas
condições que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1° O Poder Público fornecerá às mulheres em situação de
risco de violência doméstica e familiar o equipamento eletrônico de
gravação e localização “Botão do Pânico”, que visa assegurar a aplicação
das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da
Penha;

Art. 2º Para o desenvolvimento da presente ação, órgãos
competentes poderão firmar termos de cooperação com o Tribunal de
Justiça no Estado do Maranhão no sentido de garantir a efetividade de
medidas protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica,
previstas na Lei Federal nº 11.340/06, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 3° A conexão do dispositivo “Botão do Pânico” com a
central encarregada deverá ser feita por meio de aplicativos em
smartphones.

Art. 4° O equipamento deverá ao ser acionado em casos de
risco iminente para a mulher atendida por medida protetiva;

Art. 5° O dispositivo deverá:
I – Gravar a conversa num raio de até 5 metros;
II – Ser integrado por GPS;
III – enviar à guarda informações sobre a localização,

identificação e histórico da vítima.
Parágrafo Único. A gravação realizada pelo dispositivo

previsto nesta Lei poderá ser usada como prova judicial.

Art. 6º Para receber o dispositivo de que trata esta Lei a vítima
deverá:

I – Ser maior de 18 anos;
II – Estar sendo atendida por uma medida protetiva;
III - assinar uma autorização de responsabilidade.”
Art. 7º O uso do dispositivo será determinado pelo Poder

Judiciário, e em caso de emergência, pela Delegacia de Polícia da Defesa
da Mulher que selecionará os casos de mulheres agredidas que
necessitam de uma vigilância mais rigorosa da aproximação do agressor.

Art. 8° A Patrulha Maria da Penha, estabelecida por meio do
decreto estadual nº 31.763, de 20 de maio de 2016, ficará responsável
por atender as ocorrências acionadas por meio do botão do pânico
estabelecido nesta lei.

Art. 8° Ao ser acionado o botão do dispositivo por uma mulher
em risco iminente de ser agredida, disparar-se-á um alarme na Unidade
Policial mais próxima, que deslocarão uma viatura para atender a
ocorrência.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 10º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 90 dias contados da publicação desta Lei.

Art. 11º O Poder Executivo poderá expedir os atos que se
fizerem necessários a execução desta Lei.

Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 17 de junho de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Somente em 2018, A Delegacia da Mulher localizada em São

Luís recebeu, 1870 denúncias de mulheres ameaçadas por companheiros
ou alguém de convivência familiar. Ao todo, foram 1625 inquéritos
instaurados, 3789 pedidos de medidas de proteção e 433 prisões. Só
agressão física somou mais 1120 casos em toda a região metropolitana
da capital. Em Imperatriz, nos quatro primeiros meses de 2019, o
Centro de Referência e Assistência a Mulher (Cram) já realizou
atendimento para 182 mulheres. Segundo o Cram de 182 casos, 123
nunca tinham passado pelo órgão. Em geral, a violência e o assassinato
de mulheres no Estado do Maranhão sofreram grande aumento na
última década e o descumprimento de medidas protetivas estabelecidas
pela Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, somado a lentidão do
judiciário, tem contribuído para a impunidade daqueles que cometem
atos de violência contra a mulher. Fato é que o Estado é o líder de
aumento na taxa de mortes a cada 100 mil habitantes entre 2006 e
2016, segundo Atlas da Violência. Ações recentes de combate à violência
e educação sobre gênero podem frear índices, afirmam especialistas.

Assim como ocorrem no Estado do Maranhão, outros Estados
do Brasil enfrentam problemas com relação a criação de políticas de
proteção e combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, em
2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES) em
parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória, lançaram um projeto
inovador que promovia o acesso rápido e fácil de vítimas de violência
doméstica e familiar à polícia militar. O Dispositivo de Segurança
Preventiva (DSP), conhecido comumente como botão de pânico,
aparelho portátil e com custo orçado em aproximadamente R$ 80,00
(oitenta reais), tem única finalidade a promoção de meios que garantam
a efetiva proteção de mulheres atingidas pela violência doméstica.

O DSP funciona com um dispositivo de geolocalização,
permitindo o reconhecimento rápido e fácil do local das possíveis
ocorrências de violência. Com rede de acesso a Guarda Municipal local
e possibilidade de gravação de áudios, o botão do pânico também atua
na vigilância da vítima que, pelo déficit no número de agentes
disponíveis, muitas vezes, encontra-se desamparada por tal instituto.
Assim, apresentando resultados positivos, o aparelho mostrou-se um
instrumento complementar as Leis de proteção em vigor, tanto que foi
reconhecido ao conquistar o 10º Prêmio Innovare em 2013, na categoria
Tribunal. Foram observadas também variações quanto a forma como o
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dispositivo se apresenta, sendo disponibilizado virtualmente, através
de um aplicativo. Sua estrutura física também pode variar, podendo
ser adquirido sob a forma de pulseiras e colares discretos.

A exemplo do que vem acontecendo em outros Estados que já
adotaram em complemento a medida protetiva determinada pelo Poder
Judiciário, a distribuição de dispositivo de segurança, assegura à vítima
não sofrer novas violências ou mesmo não correr risco de vida pelo
agressor, principalmente aqueles que tem que manter distância por
determinação da Justiça, e muitas vezes não cumprem pela falta de
condição de controle. É o chamado botão do pânico.

A polícia acionada pelo alarme do dispositivo tem condições
de chegar minutos depois e prender o agressor, antes que ele cometa
outro delito. O botão do pânico é um aparelho que a mulher deve
acionar sempre que estiver correndo risco de ser agredida.

Quando alguém aperta o botão do pânico, dispara um alarme
em uma sala, onde funciona o videomonitoramento da Polícia
especializada no combate à violência contra mulher, que imediatamente
pode acionar uma viatura que é deslocada para atender a ocorrência.
Esse sistema disponibiliza um mapa, facilitando a localização exata
onde está a mulher vítima da agressão. Além do mapa, o policial que
vai atender a ocorrência também recebe, no telefone, fotos da vítima e
do agressor, podendo distinguir exatamente quem está oferecendo
ameaça naquele momento.

A Justiça que seleciona quem vai receber o aparelho ou
aplicativo de segurança, que prioritariamente deve elencar mulheres
que são agredidas mesmo com a medida protetiva.  Essa possibilidade
inibe os agressores, que comumente são os companheiros, ficando com
receio de agir e assim se preserva a segurança da mulher contra atos
covardes cometidos contra ela.

Desta feita, é imprescindível o oferecimento desta modalidade
de dispositivo de segurança para a mulher vítima de violência doméstica,
já com medida protetiva, a fim de reduzir a vulnerabilidade e insegurança
da agredida evitando assim a prática de mais atos criminosos.

Conforme disposto em nossa Carta Magna, a segurança é
garantia fundamental do cidadão e, é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, sendo assim, conto com o apoio dos nobres
pares para votação favorável a esta propositura.

Assembleia Legislativa, em 17 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 341 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da Mesa, sejam justificadas as minhas ausências das Sessões
Plenárias no período de 05 a 11 do mês de junho, por motivo de
tratamento médico, conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 17 DE JUNHO DE 2019. –  MICAL
DAMASCENO – Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.06.19
EM: 18.06.19

REQUERIMENTO Nº 342 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência a Moção
de Aplausos n.011 / 19 à CONJOVE pelos relevantes serviços prestados
à sociedade Imperatrizense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 12 de junho de 2019. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.06.19
EM: 18.06.19

REQUERIMENTO Nº 343 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Governador Luiz Rocha, pelo passagem do 22º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 19 de junho.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor, José
de Ribamar S. Santos, Prefeito Municipal, e ao Senhor, Antonio
José Lopes da Silva, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus
pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população luis rochense é

com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Governador Luiz Rocha – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de junho de
2019.  - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.06.19
EM: 18.06.19

REQUERIMENTO Nº 344 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III) , requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
315/2019, que dispõe sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os Órgãos de Segurança Estaduais nas
investigações criminais, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERV ÁSIO SANTOS”,
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, 18 de junho de 2019. –
DOUTOR YGLÉSIO – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.06.19
EM: 18.06.19

INDICAÇÃO Nº 814 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
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Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança, Senhor
Jefferson Portela, solicitando autorização para a destinação de duas
motocicletas, a serem atribuídas a polícia militar no município de
Presidente Dutra.

As motocicletas acima mencionadas são necessárias para
melhorar ainda mais o bom serviço, prestado pela polícia militar naquele
município.

Na qualidade de representante do município de Presidente Dutra
no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 815 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Presidente Dutra, no mês de
Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de Presidente Dutra
no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 816 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Trizidela do Vale, no mês de
Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de Trizidela do
Vale no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 817 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de São José dos Basílios, no mês
de Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de São José dos
Basílios no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 818 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Joselândia, no mês de Julho
do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de Joselândia no
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 819 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Santa Filomena do Maranhão,
no mês de Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser
ajustada.

Na qualidade de representante do município de Santa
Filomena do Maranhão no Parlamento Estadual, solicito de Sua
Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 820 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Graça Aranha, no mês de
Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de Graça Aranha
no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 821 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de Jatobá, no mês de Julho do
corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Na qualidade de representante do município de Jatobá no
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 822 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Nazaré Pereira Silva Macedo Mendonça, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para a cidade de São Domingos do Maranhão,
no mês de Julho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser
ajustada.

Na qualidade de representante do município de São Domingos
do Maranhão no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência,
atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 823 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “CLARO”, SENHORA PATRICIA
NUNES MARTINS, solicitando providências, no sentido de
determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NA
COMUNIDADE PEROBA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE
ALCÂNTARA (MA), considerando que torre/antena de telefonia móvel
é importante para a prestação do serviço de telecomunicações, para
gerar boa qualidade do sinal, bem como para o atendimento das
demandas da população que cada vez mais usa o celular para se
comunicar, informar, trabalhar e para o lazer.

A comunidade Peroba de Cima juntamente com as
comunidades ao entorno, somam mais de 760 (Setecentos e Sessenta)
famílias, geopoliticamente estão localizadas a 38 (Trinta e Oito)
quilômetros da sede do município, encontram-se à margem dessa política

pública, além de estarem expostas a vários problemas, dentre eles a
comunicação via telefone celular.

Rogamos à operadora investimentos na área de telefonia móvel,
tornando possível a comunicação dos moradores da comunidade Peroba
de Cima, com o mundo exterior.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “CLARO”, para que haja investimentos na comunidade
Peroba de Cima, Alcântara (MA), de modo a reduzir as barreiras que
impedem ampliar os serviços de comunicação, através da telefonia
móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de
junho de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 824 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TELEFONIA
MÓVEL “VIVO” - NORTE, SENHORA OLENITA PAES BARRETO
SANTOS, solicitando providências, no sentido de determinar A
INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NA COMUNIDADE
PEROBA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA (MA),
considerando que torre/antena de telefonia móvel é importante para a
prestação do serviço de telecomunicações, para gerar boa qualidade do
sinal, bem como para o atendimento das demandas da população que
cada vez mais usa o celular para se comunicar, informar, trabalhar e
para o lazer.

A comunidade Peroba de Cima juntamente com as
comunidades ao entorno, somam mais de 760 (Setecentos e Sessenta)
famílias, geopoliticamente estão localizadas a 38 (Trinta e Oito)
quilômetros da sede do município, encontram-se à margem dessa política
pública, além de estarem expostas a vários problemas, dentre eles a
comunicação via telefone celular.

          Rogamos à operadora investimentos na área de telefonia
móvel, tornando possível a comunicação dos moradores da comunidade
Peroba de Cima, com o mundo exterior.

          A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

          A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção
da Operadora “VIVO”, para que haja investimentos na comunidade
Peroba de Cima, Alcântara (MA), de modo a reduzir as barreiras que
impedem ampliar os serviços de comunicação, através da telefonia
móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de
junho de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 825 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “CLARO”, SENHORA PATRICIA
NUNES MARTINS, solicitando providências, no sentido de
determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NA
COMUNIDADE RAIMUNDO SU, NO MUNICÍPIO DE
ALCÂNTARA (MA), considerando que torre/antena de telefonia móvel
é importante para a prestação do serviço de telecomunicações, para
gerar boa qualidade do sinal, bem como para o atendimento das
demandas da população que cada vez mais usa o celular para se
comunicar, informar, trabalhar e para o lazer.

A comunidade Raimundo Su tem uma população superior a
2.000 habitantes, geopoliticamente está localizada a 68 (Sessenta e
Oito) quilômetros da sede do município, encontra-se à margem dessa
política pública, além de estar exposta a vários problemas, dentre eles
a comunicação via telefone celular.

Rogamos à operadora investimentos na área de telefonia móvel,
tornando possível a comunicação dos moradores da comunidade
Raimundo Su, com o mundo exterior.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “CLARO”, para que haja investimentos na comunidade
Raimundo Su, Alcântara (MA), de modo a reduzir as barreiras que
impedem ampliar os serviços de comunicação, através da telefonia
móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de
junho de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 826 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TELEFONIA
MÓVEL “VIVO” - NORTE, SENHORA OLENITA PAES BARRETO
SANTOS, solicitando providências, no sentido de determinar A
INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NA COMUNIDADE
RAIMUNDO SU, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA (MA),
considerando que torre/antena de telefonia móvel é importante para a
prestação do serviço de telecomunicações, para gerar boa qualidade do
sinal, bem como para o atendimento das demandas da população que
cada vez mais usa o celular para se comunicar, informar, trabalhar e
para o lazer.

A comunidade Raimundo Su tem uma população superior a
2.000 habitantes, geopoliticamente está localizada a 68 (Sessenta e
Oito) quilômetros da sede do município, encontra-se à margem dessa
política pública, além de estar exposta a vários problemas, dentre eles
a comunicação via telefone celular.

Rogamos à operadora investimentos na área de telefonia móvel,
tornando possível a comunicação dos moradores da comunidade
Raimundo Su, com o mundo exterior.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “VIVO”, para que haja investimentos na comunidade
Raimundo Su, Alcântara (MA), de modo a reduzir as barreiras que
impedem ampliar os serviços de comunicação, através da telefonia
móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de
junho de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 827 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício À ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA GERAL DO “VIVA CIDADÃO” SENHORA KAREN
BARROS, solicitando providências no sentido de determinar, UMA
AMPLA REFORMA NO PRÉDIO DO “VIVA CIDADÃO”, NO
MUNICÍPIO DE BACABAL (MA), considerando os diversos
problemas enfrentados em toda a estrutura do prédio, a exemplo do
sistema de instalação de aparelhos de ar condicionados, sistema
hidráulico, sanitário, elétrico e demais instalações de equipamentos de
uso comum, que podem no futuro próximo causar danos materiais e
físicos a funcionários e consumidores.

Por oportuno, não podemos deixar de observar a relevância do
programa para o fortalecimento do exercício da cidadania dos
maranhenses, em especial dos bacabalenses e, as metas de expansão do
programa estabelecidas pelo atual governo que, tornará muito mais
fácil o acesso da população a um atendimento com qualidade e rapidez,
na prestação dos serviços públicos.

A população Bacabalense anseia em ter acesso a uma nova
estrutura física para uma prestação de serviços de extrema qualidade
aos cidadãos, sem burocracia, sem filas de espera intermináveis e que
reúne em um só espaço físico representações dos mais diversos órgãos
e entidades, com o objetivo de atender a grande demanda de serviços da
comunidade.

           Portanto, em nome da população Bacabalense peço a
Sua Senhoria que, a unidade do “Viva Cidadão”, programa estruturado
com base em requisitos da norma ISO, que potencializa suas ações
com foco em resultados de gestão e de prestação de serviços, tanto é
que já foi certificado com o ISO 9001:2008 de qualidade no atendimento,
ganhe um espaço com uma infraestrutura moderna capaz de dar mais
conforto aos funcionários que desempenham com galhardia suas funções
e aos cidadãos que visitam diariamente esse espaço público.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 12 de
junho de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 828 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao Sr.
Secretário de Saúde do Estado do Maranhão – Dr. Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando a instalação de um HEMONÚCLEO na
cidade de Chapadinha.

Esta solicitação visa atender uma necessidade da falta de um
HEMOMAR - Centro de Hematologia e Hemoterapia na região de
Chapadinha, haja vista a importância da instalação do mesmo que,
juntamente com o Hospital Macrorregional de Chapadinha, posso
agilizar o atendimento de todos os pacientes que encontram-se em
condições delicadas de saúde naquela região. Sendo assim, um local
estratégico para coleta e distribuição de bolsas de sangue para atender
as demandas na região, que atualmente são atendidas pela capital, São
Luís. Desta forma requeremos que esta mesa receba e dê prosseguimento
ao feito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 17 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual – PP

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

INDICAÇÃO Nº 829 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Dr. Flávio Dino e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura Clayton Noleto que direcione equipe
técnica para vistoriar as estruturas da PONTE MA-310 que interliga
os municípios de BACURITUBA E SÃO BENTO.  E na oportunidade,
havendo necessidade, que se faça reparos imediatos.

A presente indicação é de extrema importância, devido as
precárias condições estruturais e sobretudo do estado de conservação
das pontes. Assim, essa reforma garantirá segurança e mobilidade aos
moradores da cidade e transeuntes que acessam essas regiões e
posteriormente, que sejam feitos os reparos necessários, em vistas
que vem apresentando problemas em suas estruturas devido ao desgaste
natural e a falta de manutenção.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 17 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual – PP

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

INDICAÇÃO Nº 830 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, reitero que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral - TRE do
Estado do Maranhão, o Senhor Cleones   Carvalho   Cunha,
solicitando a implantação de Posto de Aten-di-mento do Cartório
Eleitoral no município de Raposa-MA.

A presente solicitação visa atender aos anseios da população
que reivindica a implantação dos serviços da Justiça Eleitoral
(Recadastramento Biométrico, alistamento eleitoral e outros) de forma
direta, no próprio município sem precisar se deslocar para o município
de Paço do Lumiar-MA para fazer sua inscrição, transferir, revisar,
regularizar seu cadastro e resolver pendências eleitorais em Raposa
com mais celeridade.

A necessidade de criação da nova zona eleitoral justifica-se
pela população, estimada no último censo/2018 com 30.337 habitantes,
conforme dados do IBGE, que apontaram alta taxa de crescimento
populacional no município, bem como, pelo difícil acesso dos

seus cidadãos aos serviços eleitorais somente por meio do município
de Paço do Lumiar, cujo acesso se viabiliza, somente pelas BRs MA –
203/204.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de junho de 2019.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual -  PSB

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

INDICAÇÃO Nº 831 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente indicação, ao
Excelentíssimo Senhor Edivaldo de Holanda Braga Júnior, Prefeito
Municipal de São Luís e ao Senhor Antônio Araújo Costa, Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, solicitando
providências, no sentido de que seja viabilizado os serviços de
recuperação asfáltica do Terminal Rodoviário da COHAMA, bem como
sinalização  de faixa com placa de pedestre para dar melhores condições
de tráfego, considerando que a via é de intenso trânsito de veículos e de
pedestres, inclusive idosos, pessoas com deficiência  e crianças o que
justifica o atendimento das constantes reclamações da população
usuária do Terminal.

O Terminal recebe diariamente pessoas de diversas localidades
e necessita de recuperação para a melhoria da trafegabilidade de veículos
urbano e da população com a necessária segurança. O pedido inclui
também os sanitários e a iluminação, que estão em estado precário,
bem como a aquisição de câmeras de monitoramento para serem
instaladas em pontos estratégicos no Terminal, pois nos últimos anos
o índice de violência tem aumentado significativamente com a ocorrência
de assaltos a mão armada, tanto em residência, comércio e outros com
registros de assassinatos.

Desse modo, os serviços solicitados são necessários para maior
organização e segurança do trânsito e melhoria do aspecto da nossa
cidade. Assim, diante da caracterização do problema apresentado,
acreditamos que nossa solicitação será estudada com especial atenção
e, contará com o apoio do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para a
efetivação desse investimento estrutural, que beneficiará além dos
usuários, os visitantes de outras localidades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de junho de 2019.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 832 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, após reunião
com Adailson Machado, Liderança Política do Município de Paulo
Ramos – MA, requerer de Vossa Excelência, que seja encaminhado e
solicitado ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e aos
secretários Márcio Honaiser – Secretário de Desenvolvimento Social e
Júlio César Mendonça – Secretário de Agricultura Familiar, a perfuração
e instalação de um poço artesiano no povoado de Serra dos Montes,
situado na cidade de Paulo Ramos - MA.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 12 de junho de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 833 / 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 de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), Senhor Rogério
Rodrigues Lima Cafeteria, para que seja concedido ao município de
Imperatriz a participação dos 3 primeiros colocados nos Jogos Escolares
Municipais, de todas as modalidades (infantil e infanto) nos Jogos
Escolares Maranheses – JEM’s, tendo em vista o alto nível do esporte
imperatrizense, inclusive com vitórias em campeonatos sul-americanos
e ainda levando em consideração a não participação de alguns municípios
maranhenses, o que deixa vagas ociosas a serem preenchidas por cidades
com maior destaque esportivo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de maio de 2019.
- Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

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

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

Evangelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados

(as):  Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro e
Wendell Lages. 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 Zito Rolim, Daniella Tema, Wellington do
Curso e Rildo Amaral. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
quando o Deputado Adriano solicitou a verificação quórum. Nesse
momento, os líderes do Bloco Parlamentar de Oposição e do PSDB
declararam obstrução e em seguida, foi feito um acordo de lideranças
para a retirada do Projeto de Lei nº 219/2019, de autoria do Poder
Executivo, da presente Ordem do Dia, sendo o mesmo transferido para
Sessão Ordinária do dia 19 do mês em curso. Com base nesse acordo,
a pauta foi desobstruída, completando-se o quórum regimental para
apreciação da Ordem do Dia. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente anunciou a discussão e votação, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Direitos
Humanos e das Minorias, o Projeto de Lei nº 233/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a busca imediata de
pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência física ou
sensorial e idosos no âmbito do Estado do Maranhão. Este Projeto de

Lei foi aprovado com emenda e encaminhado à redação final. Na
sequência, em único turno, foram apreciados os Pareceres da CCJC
n°s:  307/2019,  em redação final ao Projeto de Lei nº 183/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a presença de
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas exibições de
eventos públicos e privados culturais e sociais e  308/2019, em redação
final ao Projeto de Lei nº 021/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, que obriga os estabelecimentos comerciais situados no Estado do
Maranhão a disponibilizarem, para consulta, o Código de Defesa do
Consumidor. Estes pareceres foram aprovados e os respectivos Projetos
de Lei foram encaminhados à sanção governamental. O Parecer nº 309/
2019, também da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 217/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que institui o “dia
estadual de combate à poluição nas praças e limpeza das praias e
lagoas maranhenses” foi transferido para a próxima Sessão, em virtude
da ausência do autor do Projeto de Lei a que se refere. Em segundo
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Segurança Pública foi aprovado o Projeto de Lei n° 202/
19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece as diretrizes
para a instituição do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança
Pública do Estado do Maranhão e dá outras providências. O Projeto de
Lei nº 228/2019, de autoria do Deputado José Gentil, que institui o
“Dia Estadual da Constituição do Estado do Maranhão” e dá outras
providências foi aprovado em primeiro turno, com parecer favorável
da CCJC e encaminhado ao segundo turno de votação. Os Projetos de
Lei nºs: 225/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa; 227 e
254/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo foram transferidos
para próxima Sessão em virtude da ausência dos respectivos autores.
Submetidos à deliberação do plenário foram aprovados os
Requerimentos nºs: 311/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 292/2019, de
sua autoria, que dispõe sobre a proibição do acúmulo de função de
motorista profissional e cobrador de passagens, em veículos destinados
aos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros urbanos
e interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e 330/19, de autoria
dos Deputados Edivaldo Holanda e Pará Figueiredo, subscrito pelo
Deputado Glalbert Cutrim, solicitando que seja encaminhada mensagem
de aplausos e congratulações ao município de São João Batista, na
pessoa do Senhor João Cândido Dominici, Prefeito Municipal, pela
passagem do 61º anos da fundação daquela cidade. Submetidos à
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 331/2019, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem
do Dia o Projeto de Lei nº 173/2019 de sua autoria. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 332 e 333/2019, de autoria do
Deputado Adriano; 334 e 335/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno; 336/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior e 340/
2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se a Deputada Doutora Thaíza Hortegal.
Não houve orador inscrito no Tempo dos Partidos e Blocos. Da mesma
forma ocorreu no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de junho de 2019.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 789 / 19

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 324 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nodia 06 de
junho/2019 da Deputada Helena Duailibe, tendo em vista a mesma
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encontrar-se participando da 10ª Conferência Estadual de Saúde do
Maranhão, como palestrante.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
Junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 790 / 19

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 323 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nodia 06 de
junho/2019 do Deputado Duarte Júnior, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
Junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  17 DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  16 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
FERNANDO PESSOA
ZÉ INÁCIO LULA
WENDELL  LAGES
DR. YGLÉSIO (SUPLENTE)
ZÉ INÁCIO LULA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº  316/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido

ao PROJETO DE LEI  Nº.  029/2019 - DISPÕE sobre a exigência de
comprovação e equidade salarial entre homens e mulheres para as
empresas que contratarem com o Poder Estadual, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno, nos termos do Voto do Relator.
PARECER  Nº  319/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº.  233/2019  - DISPÕE sobre a busca
imediata de pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência
física ou sensorial e idosos, no âmbito  do estado do maranhão, que
dispõe sobre a exigência de comprovação e equidade salarial entre
homens e mulheres para as empresas que contratarem com o poder
público estadual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno, nos termos do Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  18 de  junho de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS,  REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO
DE 2019 ÀS DEZESSEIS  HORAS E TRINTA MINUTOS NO
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL  DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
EDIVALDO HOLANDA- PRESIDENTE, em exercício
 NETO EVANGELISTA
 LEONARDO SÁ
 ZÉ INÁCIO LULA

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECERDE MÉRITO VERBAL   -  Emitido ao PROJETO

DE LEI Nº 233/2019 -  DISPÕE sobre a busca imediata de pessoas
com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência física ou sensorial e
idoso, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Neto Evangelista
RELATOR: Deputado Leonardo Sá
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  18 de junho de 2019.

SILVANA ROBERTA AMARAL ALMEIDA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 006 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 182/

2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Veda a
nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço de pessoas
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que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do
Estado do Maranhão.

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 255/2019), e que foram
anexados ao presente Projeto de Lei os Projetos sob os nºs 230/2019 e
248/2019, nos termos regimentais, vem agora a propositura de Lei a
esta Comissão Técnica Pertinente para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Ressalte-se, por oportuno, que a matéria sob exame foi aprovada
no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
emenda substitutiva adotada pelo Relator da matéria, o Senhor
Deputado Fernando Pessoa, sendo que a versão aprovada mantém as
linhas gerais da proposta inicial, mas incorpora mudanças constantes
dos Projetos de Leis anexados (230/2019 e 248/2019), de autoria das
Senhoras Deputadas Thaysa Hortegal e Daniella Tema,
respectivamente.

Quanto à temática da proposição de Lei, há que se lembrar que
o presente Projeto tem como objetivo proporcionar mais qualidade
para o preenchimento de cargos comissionados, ampliando a capacidade
de entregar resultados que a população espera de um ocupante de
cargo público, trata-se de uma medida de gestão de competências, pois
o que se está discutindo é o perfil que determinado cargo exige.

Evita-se, in casu, que condenados a crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher ou feminicídio, contra a dignidade
sexual de crianças e adolescentes, de intolerância, discriminação, ou
preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero
(homofobia), sejam nomeados para esses cargos em comissão de modo
a desestimular tais crimes na sociedade.

Como se vê, o objetivo da proposição é qualificar ainda mais a
gestão pública e blindar qualquer nomeação de pessoas que não tenham
o perfil adequado.

Com efeito, a moralidade pública é o princípio constitucional
da mais elevada importância para o cumprimento da boa administração
pública e o zelo ao bem comum do povo. Diante de sua grande
relevância e o que expomos acima, reconhecemos a necessidade e a
conveniência do teor da propositura, não só à administração pública,
mas à toda a sociedade maranhense.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a moralidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a
administração, devem agir conforme os preceitos éticos.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho, nos termos do substitutivo
adotado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 182/2019, nos termos do voto da Relatora.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Vinicius Louro
Relatora Deputada Mical Damasceno

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 061 /2019

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

legalidade do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei Ordinária  nº
143/2017, objeto da Mensagem Governamental nº 027/2018, que
Revoga o inciso II, e altera o inciso III, do art 48 da Lei nº 9.985, de 11
de fevereiro de 2014, que Dispõe sobre o Sistema de Serviço Público
de Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos e
Cargas do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Em síntese, a Proposição estabelece que novos critérios para a
concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das
passagens aos estudantes.

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

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

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

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

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

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (modificado pela
Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/
08/2013)  [...] (grifei)

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 027/2018 do executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual Sua
Excelência o Governador do Estado apresentou as razões do veto
total ao projeto de lei ordinária nº 143/2017, considerando-o
inconstitucional, por conter vício de iniciativa.
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Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Com efeito, “Taxa e preço público diferem quanto à
compulsoriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão
de uma obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento
facultativo por quem pretende se beneficiar de um serviço
prestado. (RE 556.854, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2011, P, DJE de
11-10-2011)”.

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. [...]

Além disso, não podemos olvidar que a isenção de tarifas de
concessão e permissão de determinado serviço público, mesmo
parcial, poderá ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro
dos contratos, por consequência, comprometendo a manutenção
do próprio sistema de prestação da atividade.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que
envolve matéria orçamentária e equilíbrio financeiro-econômico
dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, bem
como atribuições aos órgãos da estrutura administrativa do Estado,
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 143/2017, são convincentes, visto que a matéria
tratada padece de inconstitucionalidade formal.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 143/2017, objeto da Mensagem
Governamental n° 027/2018, por encontra-se eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 143/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 292/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 229/2019, de
autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que visa assegurar às
Doulas o direito de acompanhar as parturientes, quando por estas
solicitadas, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos

hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam, as maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada do Estado do Maranhão, obrigados a permitir a
presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, sem
ônus e sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos
especificados.

As doulas, para o regular exercício da profissão, estão
autorizadas a entrar nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado do
Maranhão, com seus respectivos materiais de trabalho, condizentes
com as normas de segurança e ambiente hospitalar.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a 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: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a organização
administrativa e criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública estadual. Estes dispositivos da Constituição
estadual inviabilizam a continuidade da proposição em análise,
apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei estabelece
diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo, bem
como dispõe sobre a organização administrativa.

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para as Secretarias de Estado gerando
despesas, violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e,
consequentemente, o princípio da separação dos poderes (Art. 2º, da
CF/88 e o parágrafo único, do art. 6º, da CE/89), padecendo de
inconstitucionalidade formal.

Nesta linha, segue decisão do STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE
CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DO SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO
AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE
INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa a criação e
estruturação de órgão da administração pública: iniciativa
do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88).
Princípio da simetria. II - Precedentes do STF. III - Ação
direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
da Lei estadual paulista 9.080/95” (ADI nº 1.275/SP, Tribunal
Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
08/06/07).

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATÓRIEDADE DE MATERNIDADE PERMITIR
PRESENÇA DE DOULA EM TRABALHO DE PARTO A
CUSTAS DO ESTABELECIMENTO HOSPITLAR -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - “FUMUS BONI
IURIS” E “PERICULUM IN MORA” VERIFICADOS -
LIMINAR CONCEDIDA. A Lei de iniciativa da Casa
Legislativa, que obriga a maternidade, casa de parto e
estabelecimento hospitalar congênere, a permitir a presença
de doula em trabalho de parto, parto e pós-parto, sempre
que solicitada pela parturiente, sem custos adicionais à
paciente, a princípio, em uma análise perfunctória, afronta
ao princípio da harmonia e independência dos Poderes, razão
pela qual deve ser concedida a liminar para suspender a
eficácia da lei municipal nº 10.914, de 10 de março de 2016.
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000160205324000 MG,
Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 09/
11/2016, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de
Publicação: 25/11/2016)

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, compete, privativamente, ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado, na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, da
Constituição do Estado Maranhão.

Diante da inconstitucionalidade da propositura de Lei na forma
em que o Projeto de Lei Ordinária em comento se encontra, propomos
substitutivo, na forma do art. 164, § 4º, do Regimento Interno desta
Casa, onde cremos eliminadas as atribuições a órgãos da administração
estadual, bem como a criação de despesas.

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

229/2019, 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 229/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 229/2019

Visa assegurar às Doulas o direito de acompanhar
as parturientes, quando por estas solicitadas,
durante o período de trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, nas maternidades, casas de
parto e estabelecimento hospitalares congêneres
da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.

Art. 1º - As maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado do
Maranhão, poderão permitir a presença de doulas durante todo o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que
solicitadas pela parturiente, sem ônus e sem vínculos empregatícios
com os estabelecimentos especificados. (N.R.)

§ 1º - Para os efeitos desta lei e em conformidade com a
qualificação da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), código
3221-35, doulas são acompanhantes de parto escolhidas livremente
pelas gestantes e parturientes, que “visam prestar suporte contínuo à
gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto
e bem-estar da gestante”, com certificação ocupacional em curso para
essa finalidade.

§ 2º - A presença das doulas não se confunde com a presença
do acompanhante instituído pela Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril
de 2005.

§ 3º- Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
bem como as despesas com paramentação, não acarretarão quaisquer
custos adicionais aos estabelecimentos hospitalares, maternidades e
casas de parto.

§ 4º - A presença das doulas depende de expressa autorização
da parturiente que, deverá informar previamente à unidade de saúde,
que comunicará ao profissional médico, desde que não seja parto normal.

Art. 2º - As doulas, para o regular exercício da profissão, sempre
que receberem autorização da maternidade, casa de parto e
estabelecimento hospitalar congênere, da rede pública e privada do
Estado do Maranhão, entrarão em suas dependências com seus
respectivos materiais de trabalho, condizentes com as normas de
segurança e ambiente hospitalar. (N.R.)

§ 1º – Entende-se como materiais de trabalho das doulas, a
serem utilizados no trabalho de parto, parto e pós-parto imediato:

I - bolas de fisioterapia;
II - massageadores;
III - bolsa de água quente;
IV - óleos para massagens;
V - banqueta auxiliar para parto;
VI-  demais materiais considerados indispensáveis na

assistência do período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
§ 2º - Os materiais a serem utilizados nas salas de parto normal

não necessitam de esterilização.
§ 3º - Quando no trabalho de parto o médico decidir pela

intervenção cesárea, a doula ingressará no centro cirúrgico devidamente
paramentada.

Art. 3º - Fica vedada às doulas a realização de procedimentos
médicos ou clínicos, como aferir pressão, avaliação da progressão do
trabalho de parto, monitoração de batimentos cardíacos fetais,
administração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam
legalmente aptas a fazê-los.

Parágrafo único. O não cumprimento da vedação instituída
no caput do artigo 3° sujeitará às doulas, primeiramente, advertência
por escrito, e a partir da segunda ocorrência uma multa no valor de
R$500,00 (quinhentos reais).

Art. 4° – As maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado, farão a
sua forma de admissão das doulas, respeitando preceitos éticos, de
competência e das suas normas internas de funcionamento, com a
apresentação dos seguintes documentos:

I - carta de apresentação, contendo nome completo, endereço,
número do CPF, RG, contato telefônico e correio eletrônico;

II - cópia de documento oficial com foto;
III – enunciado de procedimentos e técnicas que serão utilizadas

no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem
como descrição do planejamento das ações que serão desenvolvidas
durante o período de assistência;
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IV - termo de autorização assinado pela gestante para a atuação

da doula no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;
V - cópia do certificado de formação profissional, segundo o

Certificado Brasileiro de Ocupação – CBO.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 302/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 291/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
Saber Viver – ISV, com sede e foro em São Luís -MA.

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 sem fins lucrativos, de duração
por tempo indeterminado,  tendo como seus objetivos e finalidades:
Trabalhar em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade social,
pelo progresso da comunidade, prestar assistência social aos seus
associados e dependentes: Colaboração na realização de pesquisa da
situação socioeconômico dos moradores, observando os problemas
existentes nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação, esporte,
cultura, projetos produtivos, capacitações, saneamentos básicos, meio
ambientes e outras; Desenvolver suas atividades em todo território
nacional com duração por tempo indeterminado; Celebrar convênios
com órgão públicos e privados para a prestação de serviços
comunitários; A defesa dos legítimos interesses de todos os associados;
Cultivar a solidariedade entre os associados para melhorar qualidade
do serviço; Promover o desenvolvimento sociocultural dos associados
respectivos familiares; Não usar o instituto para fins de política
partidária; Atendimento e assessoramento aos beneficiários da lei
orgânica da assistência social (LOAS), na defesa e garantia dos seus
direitos; Enquadramento ao OSCIP; Enquadramento ao novo marco
regulatório; Enquadramento CMAS – Conselho Municipal de
Assistência Social; Gestão: Assessoria, Consultoria e capacitação em
geral. Gestão do trabalho terceirizado. Gestão e gerenciamento de
programas governamentais e não governamentais; Lazer e Esporte:
Promover recreação, educação física e outras formas educativas, por
meio das exposições, palestras, cursos, competições e práticas
desportivas e ainda, promover a execução do projetos de acordo com
as leis de incentivo ao esporte.

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 291/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  310/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 286/2019, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, que “insere o Festejo de São Bento, no
roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica inserido no Roteiro
Oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão, o Festejo de São
Bento, que acontece anualmente no Município de Pastos Bons.

Registra a Justificativa que o Festejo de São Bento ocorre
anualmente no mês de julho, são 10 (dez) dias de celebração e
festividades, que acontecem nos dias 19 a 28 de julho. A implementação
dessa se torna importante se observado o incremento cultural que traz
ao Estado, a geração de renda e aumento da economia no período, vez
que atrai turistas, e com isso abrolha renda local. O tradicional festejo
de São Bento traz também aos fiés um evento para externar a fé e
devotar. Na abertura das festividades ocorre uma grande procissão
onde os fiés carregam um mastro e esse é cravado na Praça de São
Bento, na ponta deste mastro fica hasteada por todos os 10 (dez) dias
a bandeira do padroeiro. Durante o festejo sucedem diversas outras
programações, como: grande cavalgada, que finaliza-se com a missa do
vaqueiro; todas as noites tem uma missa direcionada a determinada
comunidade ou a classe de pessoas; shows e concertos que são atraidos
pela grande quantidade de turistas na cidade. Atualmente o Maranhão
só possui em seu roteiro oficial de Turismo Religioso, a capital São
Luís, com as festas em homenagem a Santo Antônio, São João, São
Pedro e São Marçal, o município de Alcântara (Festa de São Benedito
e Festa do Divino), município de São José de Ribamar (Festejo de São
José de Ribamar) e município de Balsas com os festejos de Santo
Antônio.

 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 princípio 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 a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei
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torna evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a
ser editada.

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

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

Lei nº 286/2019, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 286/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 311/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Fábio
Souza de Carvalho.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que o
homenageado, o Senhor Fabio Souza de Carvalho nasceu em São
Luís do Maranhão no dia 31 de março de 1979, Filho de Júlio Luz de
Carvalho e Laíze Maria Souza de Carvalho, ele odontólogo, ela
licenciada em História. Fabio cresceu no seio de uma família de
espíritas, grande e equilibrada, tendo os seus pais tido dois filhos
biológicos e dois filhos adotados. Fabio se formou em direito e é pós-
graduado em direito tributário e legislação de impostos. Foi assessor
parlamentar no período de 2006 - 2009 e professor universitário
entre 2002 e 2006 e 2009 a 2010. Ingressou na Defensoria Pública no
III Concurso tendo iniciado sua carreira em Imperatriz onde
permanece até hoje. Fabio é ex-membro da Comissão de Direitos da
Pessoa Humana (CDPH) do Conselho Nacional de Defensores-Gerais
(CONDEGE). É pai de Wemen, Wellen e Willian e tio de Ester, André,
Heloísa, Larissa e Maria Júlia. Com cursos em direitos humanos pela
Universidade Portucalense e Justiça Restaurativa pela Eastern
Minenote University, de Harrisonburg, Virgínia, já atuou na área
cível e atualmente exerce Ofício no registro público e na proteção dos
direitos da criança e do adolescente. É também Diretor de Unificação
da Federação Espírita do Maranhão. 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 047/2019, 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 047/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 313/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 282/2019, de autoria do Senhor Deputado
Hélio Soares, que Considera de Utilidade Pública a Liga Desportiva
do Bairro Recanto Fialho, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma associação civil, de direito privado para fins
não econômicos, sem fins lucrativos, de caráter desportivo, com
personalidade jurídica e patrimônios próprios, e tempo de duração
indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, que regerá pela legislação federal, pelo presente estatuto e
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, emanadas pelas
Federações do Estado do Maranhão. Tendo como suas finalidades:
desenvolver e coordenar o futebol não profissional em âmbito do bairro
e região em seu entorno, bem como outras modalidades esportivas,
incentivando sua difusão e aperfeiçoamento em todos os níveis;
promover a realização de campeonatos, torneios e outros eventos;
desenvolver e incentivar a melhoria técnica e organizacional das
entidades filiadas e das atividades desportivas; promover o desporto
como arma de inclusão social, diminuição da criminalidade, do ócio e
criação de emprego e renda.

No desenvolvimento de suas atividades a Liga Desportiva do
Bairro Recanto Fialho terá como objetivo o incentivo para o progresso
e atualização técnica e material dos seus filiados assim como incentivar
a filiação de associações não profissionais e difundir a prática do futebol
e de outras modalidades esportivas, promover campanhas educacionais,
principalmente para a juventude, incentivando por meio de trabalhos
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promocionais ou outro qualquer meio possível o futebol não profissional
e outras modalidades como meio de inclusão social. Criar ou participar,
de forma direta, conjuntamente com órgãos oficiais ou não
governamentais, na elaboração de projetos, que busquem instituir
escolas de futebol não profissional ou de outras modalidades esportivas
apoiando associações ou atletas individuais, e não fará qualquer
discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

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 282/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 315/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 287/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que Considera de Utilidade Pública o Centro
Social e Beneficente Jerusalém, com sede e foro no Município
de Barra do Corda, 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 Associação civil, de direito privado, sem fins
lucrativos e econômicos, apartidário, de caráter assistencial, de segurança
alimentar e nutricional, educativo e cultural. SEDE e FORO na Praça
Maranhão Sobrinho, 141 – Bairro Centro, Município de Barra do
Corda – MA, tendo como objetivo: a promoção gratuita da assistência
social, da segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda,
especialmente aquelas que se encontram abaixo da linha da pobreza, da
inclusão social das camadas menos favorecidas da sociedade visando a
melhoria da qualidade de vida, da educação suplementar do evangelho
de Cristo e da cultura, mediante a execução de projetos, programas e
planos de ações correlatas, por meio da adoção de recursos físicos,
humanos e financeiros, sem fins lucrativos, e a órgãos do setor público

que atuem em áreas afins, beneficiando, sobretudo as camadas de baixa
renda da população.

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 287/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 320/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 277/2019 de autoria do
Poder Executivo que “Institui a Escola de Saúde Pública do Estado do
Maranhão – ESP/MA e dá outras providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, cria a Escola de Saúde Pública do
Estado do Maranhão integrante da Estrutura Administrativa da
Secretaria de Estado da Saúde -SES, que terá por finalidade promover
a formação, o desenvolvimento pessoal e a pesquisa básica ou aplicativa,
destinados a garantir a eficácia e qualidade dos serviços prestados pelo
Sistema Único de Saúde.

A proposição de lei prevê também a criação do Programa
INOVA SAÚDE, que consiste em espaço regional de articulação de
integração do sistema nacional de educação, ciência, tecnologia e
inovação com o Sistema Único de Saúde.

Também o Projeto de Lei no art. 10 cria o Programa Estadual
de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão no Sistema Único de Saúde,
extingue a Escola Técnica do Sistema de Saúde do Maranhão no art. 17
e cria 11 (onze) cargos em comissão no Anexo II.

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição
e Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme
os termos abaixo:

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

E por força do art. 25 da Magna Carta os Estados-membros,
na elaboração de seu processo legislativo, não podem se afastar do
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modelo federal ao qual devem sujeitar-se obrigatoriamente. No mesmo
sentindo o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

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

 No 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 pacífico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência do
Poder Executivo, como no presente no caso que cria Programas e
Órgão (Escola de Saúde Pública).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre
o assunto:

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem
receber delegações do Executivo. Suas atribuições são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):..
(...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que
pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações,
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou
escritos com os interessados, contratos, realizações
materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir
em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros,
1993, págs. 438/439). (Grifei)

Trata-se o Projeto de Lei questão eminentemente
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo (reserva da administração). É ela (a Administração Pública)
que dispõe dos dados sobre as condições de correto funcionamento e
operacionalização de tal atividade (inclusive quanto aos gastos –
despesas - advindos da aplicação da lei), sendo formalmente
constitucional.

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e funcionamento da administração do Estado
na forma da Lei, consoante dispõe no inciso V, do art. 64 da Constituição
Estadual.

No tocante à técnica legislativa com objetivo de adequá-lo ao
estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 115/08 que “Dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
determina e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos no Estado do Maranhão”, sugerimos a seguinte alteração
na Ementa:

Ementa: “Institui a Escola de Saúde do Estado do
Maranhão-ESP/MA, cria o Programa INOVA SAÚDE e o
Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e
Extensão no Sistema Único de Saúde.”

No mais, o Projeto encontra-se amparo legal e constitucional
estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.

Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação
do Projeto 277/19, com a alteração da redação da Ementa acima sugerida.

VOTO DO RELATOR:
Diante do que estabelece os dispositivos constitucionais acima

mencionados, concluímos que a proposição em análise atende as
exigências de ordem constitucional e legal, assim sendo, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 277/2019, com a alteração
acima proposta.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinário nº 277/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 324 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 279/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre o Sistema de
Coleta Seletiva nas Escolas Públicas e Privadas de todo o Estado do
Maranhão.

A presente propositura de 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.

Prevê ainda, a propositura que as lixeiras serão instaladas em
número suficiente para receber, separadamente, os detritos de: Plásticos;
Vidros; Papéis; Outras matérias, bem como 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.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual, 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: [...]
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e ATRIBUIÇÕES das
Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual. (acrescido
pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem
a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização e o funcionamento da administração
do Estado na forma da Lei (art. 64, inciso V, da CE/89). Estes
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dispositivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade
da proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o
Projeto de Lei estabelece diretamente atribuição a órgão do
Executivo.

A competência para deflagrar o processo legislativo, sobre
organização administrativa e funcionamento da administração do
Estado, caso em espécie, é privativa do Governador do Estado,  (Art.
64, inciso V, da CE/89), não cabendo ao parlamentar tal função.

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

279/2019, 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 279/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 325 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 285/2019, de
autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a obrigação
das agências bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo para
atendimento aos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais
nos caixas de autoatendimento.

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

Na temática de normatização dos serviços em
estabelecimentos bancários, deve-se considerar a competência
administrativa exclusiva e legislativa privativa da União para
dispor sobre temas específicos como fiscalização de operações de
natureza financeira e política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores (art. 21, VIII e art. 22, VII, CF), a
competência concorrente legislativa dos entes da federação para
tratar de responsabilização por dano ao consumidor (art. 24, VIII),
bem como a competência municipal para legislar sobre assuntos
de interesse local (art. 30, I).

Sobre a temática do presente projeto de lei, para
disponibilizar um funcionário exclusivo para atendimento aos
idoso e pessoas portadoras de necessidades especiais nos caixas
de autoatendimento, a matéria tem cunho de natureza local,
visto que um funcionário para um município de mais de um
milhão de habitantes como São Luís, pode parecer um número
pequeno, ao passo que para um município de menos de quatro
mil habitantes, como de Junco do Maranhão, por ser exagero.

Sobre esta observação, seguem julgados do Supremo Tribunal
Federal:

O Município pode editar legislação própria, com fundamento
na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30,
I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras,
que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados
a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas
e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto,
mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou
fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação
de bebedouros. [AI 347.717 AgR, rel. min. Celso de Mello,
j. 31-5-2005, 2ª T, DJ de 5-8-2005.] = RE 266.536 AgR, rel.
min. Dias Toffoli, j. 17-4-2012, 1ª T, DJE de 11-5-2012

Quanto à legalidade, à juridicidade e à técnica legislativa, não
haveria objeções a fazer ao Projeto de Lei apresentado.

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

285/2019, 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 285/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER  Nº 327/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 024/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Proíbe que as empresas de concessão de água e energia
elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços, em
dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam, as empresas de
concessão de serviços públicos de água e energia elétrica, proibidas de
suspender o fornecimento residencial de seus serviços, às sextas-feiras,
sábados, domingos, feriados e no último dia útil que antecede a feriados,
por falta de pagamento de suas respectivas contas.

Ademais, o Projeto de Lei prevê que o consumidor que tiver os
serviços de água e energia elétrica suspensos nos dias especificados,
ficará desobrigado do pagamento do débito que originou o referido
corte, sem prejuízo de ações judiciais que o consumidor decida ingressar
por eventuais perdas e danos.

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, está regulando
condições para a prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica e água tratada, no âmbito do Estado do Maranhão.

É o relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

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

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.

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

Em consonância com isso, a Constituição Federal de 1988
estabelece que somente a União possui competência material e legislativa
para disciplinar a prestação de serviços público de energia elétrica
(CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV). Além disso, revela-se competência
interesse local o estabelecimento e disciplinamento de serviço público
de esgoto e abastecimento de água (CF/88, art. 30, I e V). Sendo assim,
cabe a União a regulação de matérias de interesse geral do Estado e da
população e aos Municípios, por sua vez, as matérias de interesse
predominantemente local, o que não se pode dizer do regramento quanto
ao fornecimento de energia elétrica.

A Suprema Corte possui firme entendimento no sentido
da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas
relações jurídico-contratuais entre Poder concedente Federal
(CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV) ou Municipal (CF/88, art. 30, I e V)
e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a
alterações das condições estipuladas em contrato de concessão
de serviços públicos, sob regime Federal (serviço de energia
elétrica) ou Municipal (serviço de esgoto e abastecimento de

água), mediante a edição de leis estaduais, afetando o equilíbrio
financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito
administrativo (ADI 2.337-MC/SC e ADI 3.729/SP).

Ademais, o assunto em questão apesar de não ser novidadeiro,
ganhou recente Capítulo com o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, do mérito da ADI 5961/PR, que foi de encontro a
diversos outros julgados do próprio Supremo sobre o assunto.

Ressalte-se, que o respectivo acórdão sequer foi lavrado, pelo
que resta impossibilitado o conhecimento sobre os seus fundamentos
e que o voto condutor da divergência se limitou a afirmar que a Lei
objeto da ADI seria “razoável”.

Em tempo, é de se destacar que não há Jurisprudência firmada
no âmbito da mencionada Corte Suprema que sustente o entendimento
que, se supõe, irá rastrear o julgamento em referência. Muito pelo
contrário: a Jurisprudência é pacífica em sentido diverso, considerando
que o objeto da ADI em questão configura usurpação da competência
privativa da União para legislar sobre o assunto.

Por essa proposição de lei, as concessionárias ficam proibidas
do corte de fornecimento de energia elétrica e água às sextas-feiras,
sábados, domingos, feriados e no último dia útil que antecede a feriados,
por falta de pagamento de suas respectivas contas.

O projeto de lei sob exame viola a Constituição Federal, visto
que os artigos 21, XII, b, determina que compete à União explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os
serviços e instalações de energia elétrica. Além disso, o art. 22, IV,
estipula que compete privativamente à União legislar sobre energia.
Os estados somente podem dispor sobre questões relativas às matérias
de competência privativa da União quando autorizados por lei
complementar - art. 22, parágrafo único, da CF/88 - o que não ocorre
no caso.

Nesta toada está o art. 175, do texto magno que, seguindo o
critério de interesse para definição da competência legislativa privativa,
conservou à União a competência de legislar sobre os serviços prestados
por ela, senão vejamos:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
(...)
II– os direitos dos usuários;
III–política tarifária;”

Assim, eventual Lei Estadual, ao versar sobre proibição de
cortes em vésperas de feriados e finais de semana ou sobre qualquer
outro tema que flua no Contrato de Concessão, incorre em evidente
inconstitucionalidade formal, pois além de afrontar o art. 22, inciso IV,
da CF/88, faz menoscabo da regra constitucional de proteção da
“política tarifária” estabelecida no inciso III, do parágrafo único, do
art. 175, da CF/88, elemento indispensável para a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro inerente ao Contrato de Concessão.

Portanto, o Projeto de Lei em análise possui vício intransponível
de inconstitucionalidade formal, por ingerência na competência
legislativa privativa da União Federal, visto que está regulando condições
para a prestação de serviços de energia elétrica e água.

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

somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 024/2019, por encontra-se
eivado de inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 024/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 329 /2019

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

legalidade do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 253/2017, de
autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre a
identidade visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador alega que,
em que pese o relevante propósito da matéria, ora vetada, uma vez que
supostamente pretende proporcionar maior visibilidade à garantia do
atendimento prioritário, na forma da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, por
meio da padronização do pictograma utilizado como identidade visual
no âmbito do Estado, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei.

Alega ainda que, a redação do dispositivo está intrincada, o
que compromete substancialmente a sua aplicabilidade, de modo que o
resguardo dos direitos e interesses das pessoas idosas, mediante a
adoção de símbolo que identifique o atendimento preferencial, não
será alcançado a contento, sendo necessário, por essa razão, veto pelo
interesse público.

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

Art. 47 – O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa
será enviado à sanção governamental. Se for considerado
inconstitucional, no todo ou em parte, ou contrário ao interesse
público, o Governador vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de
quinze dias úteis, contando da data do recebimento, e comunicará os
motivos do veto ao Presidente da Assembleia Legislativa dentro de
quarenta e oito horas.

O prof. Msc. Marcos Antônio Striquer Soares, em seu texto
“O veto. Controle jurídico do veto presidencial: é possível? É
necessário?”, deixa claro que a existência do veto por interesse  público
é um fato inexorável do sistema de governo adotado pela nossa
Constituição:

O veto é um ato político, caracterizando-se como instrumento
do sistema presidencialista pelo qual o chefe do Poder Executivo discorda
de projeto de lei já aprovado na Casa Legislativa.1

 No caso em tela, a Mensagem nº 001/2019, do Executivo, foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Excelentíssimo
Governador Maranhense apresentou as razões do veto total, acima
descritas, ao Projeto de Lei Ordinária nº 253/2017, considerando-o
contrário ao interesse público, adimplido o requisito fundamental
de validade do ato, qual seja, motivação.

Convém destacar, ainda, que o ato de veto guarda uma margem
de discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa Legislativa
ponderar se prospera ou não o destacado.

Diante dos fundamentos e da análise dos dispositivos
constitucionais citados, ratifica-se o afirmado pelo Governador em
suas razões do veto total.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 253/2017.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 253/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2588/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso
II da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta da profissional, a
Sra. Nathalia Martins Alves, para ministrar o curso  “Assédio Moral
& o Poder da Autorresponsabilidade”, a ser realizado na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, nos dias 25 e 26 de junho do
corrente ano, no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 18 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente
ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3167/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no artigo 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -
CIEE, CNPJ n° 61.600.839/0001-55, regularmente identificada no
Processo Administrativo nº. 3167/2019-ALEMA, objetivando a
contratação de agente de integração sem fins econômicos, objetivando
a administração do Programa Social de Estágio obrigatório da Assembleia
Legislativa do Estado do MA, pelo prazo de vigência de 12 (doze)
meses, nas condições definidas no Termo de Referência anexo aos
autos do Processo em epígrafe. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 18 de junho de 2019.
Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA



QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2019                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2019 27



QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2019                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


