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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 01 DE JULHO DE 2020

I - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 236/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 178/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DA ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. PARECER Nº 246/2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 433/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE VISA ESTABELECER
DIRETRIZES PARA O INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE JOVENS
TUTELARES PARA O MERCADO DE TRABALHO NO
MARANHÃO.   – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA

II - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO.

3. REQUERIMENTO Nº 225/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITA NOS TERMOS EM QUE
DISPÕE O ART. 163, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CASA LEGISLATIVA, REQUER A TRAMITAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA DOS PROJETOS DE LEI Nº 229 E 230/2020, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

REQUERIMENTO Nº 216 / 2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 01.07.2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a Vossa Excelência que seja enviada mensagem de CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS, ao senhor JONATHAN HENRIQUE CORREA
RODRIGUES, cabo da Polícia Militar do Maranhão, lotado no 7º BPM
de Pindaré-Mirim, pelos serviços voluntários junto à população do
município de Santa Inês.

Estamos passando por um momento mundialmente muito difícil
em decorrência da pandemia pelo covid-19 e, na cidade de Santa Inês não
é diferente. Hoje, o município é considerado um dos epicentros da pandemia
no Estado do Maranhão, o que tem exigido das instituições de preservação
da vida, um conjunto de ações contínuas e eficazes de superação da crise.
Aliados a isso, um grupo de voluntários liderados pelo cabo Jonathan,
realizam excelentes e inúmeros trabalhos, dentre eles o da organização das
filas dos bancos da cidade, em especial os da caixa econômica federal,
colocando várias cadeiras, tendas de proteção do sol e chuva, como também,
a distribuição de senhas para que as pessoas pudessem ter um mínimo de
conforto até o devido atendimento, uma vez que este é que realiza os
pagamentos dos benefícios junto ao Governo Federal.

Assim como nas filas dos bancos, o jovem policial militar também
vem contribuindo em alguns bairros, tais como o bairro do Sol Nascente,
onde vem desenvolvendo ações de mobilização, sensibilização e orientação
dos moradores para seguirem os protocolos de saúde.

 Por tudo isso e por todos os serviços à sociedade de Santa Inês,
o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho, dedicação
e empenho.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
25 de junho de 2020. - FELIPE DOS PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 221 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência,
que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária, a realizar-
se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Ordinária nº 449/2019,
de minha autoria, que dispõe altera a redação da Lei Estadual nº 10.789, de
24 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de mão
de obra maranhense pelas empresas da construção civil, prestadoras de
serviços no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 27 de junho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 222 / 2020

Senhor Presidente,

Requeremos a votação em regime de urgência do Projeto de Lei no

239/2020, de autoria do Ministério Público, na presente sessão ordinária,
realizada no dia 30 de junho de 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 30 de junho de 2020. - Ricardo Rios - DEPUTADO
ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 223 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após deliberação da Mesa, seja justificada as minhas
ausências às sessões plenárias do dia 30 de junho e 01 de julho do corrente
ano, por motivo de saúde, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, 30 de junho de 2020. - Andréia Martins Rezende -
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviço de
pavimentação asfáltica das ruas Sabiá e Canarinho, Residencial Bacanga,
Mauro Fecury I, no município de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 805 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
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ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo,
solicitando a melhoria dos serviços de iluminação pública nas ruas do
Residencial Bacanga, Mauro Fecury I, no município de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 806 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo; ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula, solicitando obras de recuperação asfáltica
e de saneamento nas ruas A, S e Boa Morada, no bairro Recanto dos
Vinhais, no município de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO RICARDO RIOS
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª

CLEIDE COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura
da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS (lê Expediente) – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação. Pequeno Expediente. Deputado Marcos
Caldas, que não está em plenário. Deputado Professor Marco Aurélio, que
também não está em plenário, aniversariante do dia. Deputado Ciro Neto,
também não está em plenário. Deputado Rafael Leitoa. Deputada Mical,
V.Exa. vai à tribuna? Deputado César, vi a sua luzinha acessa aí.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Lhe dar mais um
bom dia, Senhor Presidente. Estou inscrito depois do Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim, não tem mais...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A considerar a
sequência da vez passada, não é, Senhor Presidente, que V.Exa. leu aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ele já... Aqui é os que estavam transferidos, Deputado César. Agora
nesse momento, não há nenhum inscrito. Eu vou suspender a sessão por
dois minutos ou até que alguém se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Reaberta a Sessão. Deputado Adelmo Soares por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, demais colegas parlamentares, mais uma vez,
hoje, esta Casa, a gente tem que se solidarizar com todas aquelas famílias
que perderam seus entes queridos em todo o Maranhão, no Brasil, no
mundo inteiro. Eu queria com a Deputada Cleide Coutinho, eu tenho
certeza disso, agradecer mais uma vez o empenho do nosso Governador
Flávio em ampliar a rede de atendimento aos pacientes que estão
contaminados com o coronavírus. A Deputada Cleide, desde o início,
muito preocupada, juntamente comigo, com esse aumento do número de
casos na região leste maranhense, fez a solicitação ao Governador Flávio
Dino. E ele, Deputada Cleide, mais uma vez ampliou a capacidade de
atendimento do macrorregional de Caxias. Agora são 18 leitos de UTI e 35
leitos de enfermarias. Mais uma vez, o Governador mostra o seu trabalho
e mostra a sua dedicação a esse combate ao coronavírus. Agradeço a ele, ao
Secretário Carlos Lula e também a toda a equipe do macrorregional e
daquelas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.
É importante dizer que tanto eu como a Deputada Cleide Coutinho
acompanhamos de perto, passo a passo, tudo o que está acontecendo no
atendimento. E lamentamos profundamente que Caxias tenha recebido
tanto recurso, mas que a gestão municipal não tenha feito o seu dever
obrigatoriamente. Ou seja, foi alugado um hospital que não funciona. Não
há oxigênio dentro do hospital, não há internação. A UPA tem seis
respiradores; só funcionam quatro. Dois estão com defeito. Quem diz não
sou; quem diz é uma comissão de vereadores que foi criada para ajudar
ainda mais, Deputado César Pires, para que a gente possa ter transparência
nas ações do município de Caxias no combate ao coronavírus. E, hoje,
Caxias tem 50 óbitos e mais de 1.500 contaminados. Lamentamos
profundamente que o recurso que veio do Governo Federal tenha sido
empregado de maneira indevida e que não tenha levado a população de
Caxias à tranquilidade que merecia. Ao mesmo tempo e mudando de assunto
para área da agricultura familiar, aqui, já saudando o nosso querido
aniversariante do dia, Deputado Marco Aurélio. Que Deus lhe dê muita
saúde e muita paz e muita prosperidade. Deputada Cleide, quando eu
ainda era Secretário da Agricultura Familiar do Estado, o Deputado, o
nosso saudoso, o seu esposo Dr. Humberto Coutinho, fez uma solicitação
para implantação de cinco sistemas de abastecimento de água na nossa
cidade. Dois já foram inaugurados: um no Brejinho e no povoado Pau
Pombo. E nesta semana recebemos a visita, a vistoria final da ASAF para
inauguração de mais três sistemas de abastecimento de água: povoado
Nazaré, povoado Poção e povoado Lagoa da Pindoba. Assim, mais uma
vez, eu agradeço o Governador Flávio Dino por estar realizando os sonhos
de tantas e tantas famílias. Por isso o nosso papel como parlamentar é,
cada vez mais, levar, ajudar a nossa população a ter a certeza de que é
através dessas ações que nós haveremos de construir uma Caxias de todos
nós. Portanto eu também deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento
pela presença de todos, rogando a Deus, que nos abençoou e,
evidentemente, lamentando profundamente a perca do nosso querido amigo
Deputado Zé Gentil, que certamente vai estar nos observando, nos
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acompanhando no plano celestial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos
proteja, nos guarde, nos fortaleça cada vez mais unidos em prol do povo
do Maranhão. Um forte abraço, Senhor Presidente. Era só isso. Que Deus
nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja a Glória. Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, Mesa Diretora, eu quero iniciar, aqui, minha fala
nesta Sessão lamentando a morte de mais um cidadão da minha querida
Viana. Na manhã de ontem, o vigilante de um posto de combustível foi
cruelmente assassinado por bandidos em plena luz do dia. Infelizmente,
mais uma família chorando por conta dos crescentes índices de criminalidade
em nossa cidade. Não faz 10 dias, mais ou menos há 10 dias, foi assassinado,
de forma brutal, o engenheiro agrônomo e professor Marcos Vinícius dos
Santos Carvalho, mais conhecido como Marcos de Ducídio. Trata-se de
um crime até hoje sem elucidação e do qual a população de Viana exige
imediata solução. Esse crime chocou a nossa cidade. Eu já conversei com o
Secretário de Segurança, o nosso amigo Jefferson Portela, que disse que ia
enviar uma equipe e que estariam mesmo lutando para que, nos próximos
dias, também conversei com o delegado, delegado regional Jesimiel, se não
me falha a memória, e aí o caso já está bem avançado. E nós cremos, na
justiça e em Deus, que esse caso será elucidado. Senhor Presidente, eu
acredito que, devido essa pandemia, o índice de criminalidade cresceu
exorbitante, mas nós cremos que Deus é maior e que nos tem livrado para
que a gente, cada dia mais possa ficar resguardado pela graça e misericórdia
de Deus. Não podemos tratar com naturalidade tudo o que tem acontecido
em nosso Maranhão, mais expressivamente em nosso município de Viana,
por isso eu quero aqui, nobres colegas, peço aos senhores e senhoras que
nos ajudem nessa luta. Vamos pedir e cobrar do Governo mais investimento
na segurança pública de Viana. Eu destinei das nossas Emendas para a
aquisição de motos para o nosso município. Quero assim fazer também
para outros municípios, porque precisamos aumentar o efetivo policial e
dar mais estruturas às Polícias Civis e Militar. E assim eu creio que, dessa
forma, nós vamos coibir esses bandidos de fazerem tanta atrocidade. São
essas as minhas palavras, Senhor Presidente, eu agradeço.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós, nos dê paz, nos dê alegria. Caríssimo
Presidente Othelino Neto, Deputada Cleide Coutinho, Deputado Ricardo
Rios, que compõem a Mesa nesse momento, colegas aqui presentes, os
colegas remotos Valéria Macedo, Zito Rolim, Edivaldo Holanda, Antônio
Pereira. Senhor Presidente, acompanhei aqui a angústia do nobre colega
Adelmo Soares. E veja bem, apesar de ser da base de governo, de Caxias
também seus adversários serem da base de governo, ele aqui veio expressar
sua angústia com a reverberação, segundo ele, pouco sadia e sem quase
sem cunho de verdade aquilo que vende, o que retrata a realidade. Perfeito.
É assim também que eu venho fazer aqui. E, antes que a base de governo
diga que eu sou contra respirador, não sou contra, sou a favor, mas sou a
favor de dizer e acontecer, e não de fazer o que não é verdade. O Governo
alugou 220 leitos no Hospital Real com a proposta de um ano de trabalho,
segundo ele, para enfrentar a Covid. Desses 220, apenas 61 dias foram
ocupados e, o que é pior, só com 10 respiradores, dez, porque nem se
quisessem botar nas outras, não podia. Sabem por quê? Porque não tinha
tubulação de oxigênio. O São José, alugaram com 55 leitos; três respiradores
só. O HCI com 25 respiradores e o Hospital de Campanha, de 195 leitos,
apenas 10 respiradores. Senhores, 10 com 25, 35, 38, 48. Cinquenta
respiradores para poder fazer esse alardeamento todo aqui em São Luís e
alguém diz assim: “Isso não retrata a realidade!”. Foi uma denúncia que eu
escutei de médicos e que, por isso, eu estou aqui reverberando, dando luz,
dando relevo àquelas angústias da mesma forma que o Deputado Adelmo

Soares fez aqui, de forma ética tanto quanto ele. E não adianta vir me dizer
que é mais, porque não é. Ora, 55, numa população grandiosa como a
nossa, não me parece muito feito. Alguém diz assim: mas não é verdade,
Deputado? Eu queria e vou protocolar pedindo que a Comissão de Saúde
vá lá e acompanhe junto com os protocolos médicos. Porque aí eu vou
chegar para os médicos que me falaram isso e dizer assim: Você não falou
a verdade, mas falou que as pessoas que me contaram falaram a verdade.
Retrataram, com certeza, a realidade dos fatos, vendidos e alardeados no
Maranhão como se aqueles respiradores fossem a redenção de tudo e não
estavam sendo, porque não chegou. Ocupação de 220 leitos com dez
respiradores no Hospital Real e chegou, no máximo, a ocupação entre 60
a 65 pessoas, por isso que desativou. Deveria ser feita uma investigação e
essa Assembleia cumpriria o seu papel primordial, que é justamente de
acompanhar os custos, os gastos do Poder Executivo, e não o faz. Eu vou
pedir para a Comissão de Saúde para que ela possa apurar. Só, então, nós
vamos poder dizer aqui ou alguém vai poder dizer aqui o contrário. Porque,
senão, Deputado Adelmo, o que acontece é o que V. Excelência viu. Você
vai lá, é um fato; e o que se coloca na mídia é outro fato. O Governador tem
uma habilidade de mentir como eu nunca vi na vida. Mente descaradamente,
acreditando que aquilo é verdade e chega a contaminar a consciência do
povo do Maranhão, de tanta mentira repetida. Ele quer que seja verdade as
suas mentiras. Se a comissão de saúde dessa Casa, que eu vou protocolar
pedindo, fizesse esse favor e me colocasse no meio da investigação para
que eu pudesse examinar, pegasse os protocolos médicos para ver quantos
pacientes tinham sido hospitalizados. Tanto é que entregou o Hospital
Real, desativou o São José. O hospital de campanha já está sofrendo bem
aqui do lado, bem aqui do lado. Para que esse bando de leitos que nunca
nem foram ocupados? E, às vezes, faltavam EPIs. Tirou os 40% de
insalubridade do pessoal do EMSERH. E não adianta dizer não, vai dar em
agosto, como ia dar em maio, como ia dar em junho, como ia dar. Não tem.
E quem me passou isso aqui foram pessoas que trabalharam lá dentro.
Tanto é que ele pediu para UEMA revalidar os diplomas do povo estrangeiro
na marra, achando que iam ser importantes e desativou os cubanos do
Hospital Real. Era cheio de cubano. Tanto é que o Deputado Wellington
teve um entrevero lá. Queriam dar um CRM - e o CRM se recusou - para
que eles pudessem operar. Esse era o pedido do Governo. Ou seja,
atropelando todo o comportamento histórico e jurídico. Ainda bem que a
justiça esbarrou nessa situação que ia acontecendo. Então, gente, eu não
sou contra nada. Eu queria que tivessem duzentos, tivessem mil, tivessem
até mil e quinhentos. O que eu não tolero é a mentira do Governo em dizer
aquilo que não acontece. É por isso o processo de investigação. Aonde foi
o dinheiro?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Cumprimento os Deputados presentes, os
Deputados Antônio Pereira, Valéria Macedo e os demais que se encontram
de maneira remota também participando dessa Sessão nesse momento,
mostrando que esta Casa se adequou ao que se faz necessário nesse
momento. Dar as boas-vindas também à linda Deputada Mical Damasceno,
que volta também a esse Parlamento. Queria hoje, senhores deputados,
Senhor Presidente e povo do Maranhão, registrar e lamentar o falecimento
de alguns imperatrizenses, uns de nascimento e outros de coração. Começar
pelo seu Olímpio, avô do Bruno e do Diego, onde tem uma confraria
política há muito tempo. O senhor Olímpio faleceu algum tempo atrás,
mas registro aqui. E, nesse final de semana, nós perdemos o Chico da
Banca, onde lá, Deputado Wellington, é o principal ponto de encontro
político do estado do Maranhão. Todos os políticos, inclusive, o Presidente
Othelino. Na última vez que esteve em Imperatriz, eu e o Deputado
Marco Aurélio passamos para que ele conhecesse o ponto tradicional, o
ponto ali onde existe os encontros das pessoas com a história da cidade,
com o momento em que é discutida a cidade. Todos os domingos, a grande
confraria se encontra. E registro aqui a lamentação da família na pessoa da
filha Marta, com quem nós trabalhamos juntos na SEDEL e entre todos
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amigos ali, o Alair, o Cândido, pessoas que passaram esses dias lamentando
e ajudando ali a resguardar a memória. Foi a primeira vez que eu vi, na
cidade de Imperatriz, um corpo ser velado no meio da rua por conta - e o
Deputado Antônio Pereira sabe disso - de todo o carisma e carinho que a
população e as pessoas tinham pelo Chico da Banca. Fica aqui nossas
lamentações. E para complementar as lamentações, o falecimento do ex-
vereador e meu professor da UEMA, o professor Frederico de Almeida
Rocha, caxiense de nascimento. Faleceu também no domingo. Frederico
era um amante da educação, foi professor. Ele, inclusive, já foi apoiador do
Deputado César Pires, um homem de muito bom gosto, um homem muito
sério da cidade de Imperatriz e veio a falecer na noite do último domingo.
Senhores, eu estou, hoje, na tribuna também para agradecer a Deus também.
Não é só de lamentações. Hoje é aniversário do Deputado Marco Aurélio,
companheiro nosso aqui, colega. E peço a Deus que lhe renda muitos anos
de vida, muita saúde, muita sabedoria e que, principalmente, Deputado,
seja um ano de muitas vitórias. E eu tenho certeza que V. Exa. caminha para
isso. Senhores, registro também um imbróglio com a educação de Imperatriz,
talvez seja de todo Brasil. Mas Imperatriz que é a cidade onde eu sou
professor concursado, onde eu acompanho a luta dos professores para
que possa ser rateado 94 milhões e 250 mil, oriundos e provenientes ainda
do FUNDEF. O FUNDEF é o que antecedeu o atual FUNDEB, que
aconteceu entre 1999 e 2003. Esses recursos foram questionados e se
começou fazer grandes acordos. Mesmo com um acordo ruim para o
município de Imperatriz e para a educação, ainda com advogados de Brasília,
a prefeitura ainda conseguiu que entrassem nas suas contas noventa e
quatro milhões. Esses noventa e quatro milhões, na minha opinião e na
minha luta e no prazer dos professores, na discussão dos professores - e
tem que ser norteado por isso - deveriam ir os 60% para os professores,
porque esses recursos foram destinados para eles. Se foram diminuídos
anteriormente, foram diminuídos dos salários deles. E os 40% para
investimentos em infraestrutura ou outra questão da educação. Mas o
prefeito de Imperatriz se recusa a esse diálogo com a educação, se recusa
a esse diálogo com os professores. E, pelo contrário, ele gasta esse recurso
de maneira, no meu ponto de vista, errôneo, porque ele utiliza de uma
comissão que, juridicamente, para mim não tem valor nenhum. Se alguém
me tirou algo no passado e a justiça mandou devolver, tem que devolver é
para mim não é para quem me paga, não. E existe essa recusa do município
de Imperatriz em fazer o certo, em fazer o correto. E professores que já são
desvalorizados, que já são desmotivados, novamente, eu lamento nesse
momento. A Câmara Municipal de Imperatriz, no dia 20 de novembro, ao
contrário da Prefeitura fez a Lei de nº 26/2019 em que garante que esse
60% seja dos professores e que os 40% vá para investimento. Mas a gente
vê a recusa, vê a má vontade e vê, principalmente, a má conduta na condução
desses recursos. Fica aqui a minha lamentação, primeiro, como cidadão da
cidade de Imperatriz, segundo, como professor e, terceiro, como
parlamentar. Só vamos sair dessa discussão do que é futuro para o nosso
país - e minha cidade não foge disse - quando nós soubermos e falarmos e
lutarmos para que a educação seja prioridade. Um forte abraço e que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Professor Marco Aurélio por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR PROFESSOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras
Deputadas, todos que acompanham esta sessão, venho, da mesma forma
que o Deputado Rildo Amaral, externar o meu lamento e profundo pesar
pelo falecimento de uma pessoa que tem a identidade de Imperatriz. Faleceu
no domingo e foi sepultado, ontem, em Imperatriz, uma das pessoas mais
conhecidas da cidade, Chico da Banca. Francisco Melo faleceu com 54
anos de vida e era uma pessoa que, enquanto muitos na vida acumulam
posses, constroem uma trajetória profissional de destaque - e isso tudo é
muito importante para cada um que busca aquilo que tem como projeto de
vida - o Chico conseguiu, na sua trajetória de vida, construir amigos, e em
um dos lugares mais emblemáticos da cidade, ali na Praça de Fátima. O
Chico dedicou a sua vida ao seu trabalho em uma banca de revistas, mas

que não era uma banca qualquer; era a banca do Chico. Todos iam e vão à
banca do Chico. Ali na banca do Chico, muitas histórias foram contadas e
muitas histórias foram feitas. Ali os adversários se encontravam e
conversavam. Ali os amigos se encontravam. Amizade sempre foi construída
ali na banca do Chico, que era também uma espécie de parlamento da
cidade, porque os debates eram rotina ali na banca do Chico por muitos e
muitos anos. Um homem simples, um cara tranquilo. E todo mundo
aprendeu a conviver e respeitar o seu jeito de ser. E o Chico, nesses 54
anos, fez muitos amigos e amigas, indistintamente da classe social,
indistintamente da posição do cargo que ocupa. Ali todos estavam de igual
para igual. E esses anos que passaram é muito forte a participação daquele
local, da presença do Chico nessa história de Imperatriz. Partiu, deixou a
filha Marta, a esposa e deixou muitas saudades a tantos amigos e amigas
que aprenderam gostar, amar e respeitar este grande cidadão imperatrizense.
Deixo, portanto, Presidente, o meu lamento, o nosso profundo pesar. Que
Deus possa confortar a família do Chico. Que Deus possa dar o descanso
eterno a este grande companheiro que na vida fez muitos amigos, que na
vida construiu amizades fortes e que deixa uma lacuna muito grande na
vida de Imperatriz. Eu vi muitas pessoas se manifestarem nas redes sociais
e creditarem ao Chico a gratidão da primeira leitura, da primeira literatura,
porque, hoje, todos têm acesso à internet, mas, se voltar algumas décadas
atrás, as bancas de revistas eram lugares onde se encontravam ali a literatura
que se almejava. Então o Chico teve essa influência cultural, educacional
através do que vendia ali na banca e acolhia a todos. Quanta falta fará o
Chico, mas a banca continuará lá, os amigos continuarão lá, a história
continuará lá. Deixo, portanto, Senhor Presidente, a minha homenagem, o
meu pesar e o reconhecimento à trajetória deste grande cidadão Chico da
banca. Uma personagem que sempre será lembrada na história de Imperatriz.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio em
memória ao meu amigo, ainda emocionado com a morte do médico, amigo
de infância, amigo que, apesar de tudo, mas éramos muito amigos, estivemos
juntos antes do seu falecimento. Eu queria aqui pedir um minuto de silêncio
em memória ao médico Rafael Seabra, grande homem da nossa cidade, que
faleceu na cidade de Alto Alegre, vítima de um acidente de trânsito. E aqui,
Senhor Presidente, eu ressalto aos jovens do nosso estado, a nós jovens,
que, às vezes, cometem esse erro de, às vezes, beber e sair dirigindo por aí.
E aqui eu queria pedir esse minuto de silêncio em memória ao Rafael.
Mandar um abraço especial a minha amiga, companheira Ana Isabel, ao
prefeito da cidade de Tuntum, Dr. Tema; à Deputada Daniella Tema; ao
Cláudio Azevedo; aos filhos do Rafael, a Laurinha e o Artur; aos irmãos
Alexandre, Talita e Júlia, que são as pessoas que acredito que, nesse
momento, estão sofrendo muito com a falta desse médico, desse amigo,
desse companheiro, desse irmão, dessa pessoa que, hoje, Presidente
Othelino, a cidade de Tuntum chora, chorou. Desde sábado pela madrugada,
a cidade de Tuntum não foi a mesma. Não foi a mesma pelo falecimento
desse jovem, porque o Rafael era uma pessoa especial na nossa cidade. Era
uma pessoa que, independente de cor, raça, de posição social, ele era
amado por todos da nossa cidade. E aqui ele merece essa homenagem por
ser um jovem que sempre transmitia alegria e sempre transmitiu paz em
nossa sociedade. Queria pedir um minuto de silêncio em memória do
nosso companheiro Rafael Seabra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que fiquemos todos em posição de respeito para fazermos um
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Minuto de Silêncio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente, eu pediria também que essa homenagem...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só um instante, Deputado Marco, em razão do falecimento do médico
Rafael Seabra. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Pediria também que fosse incluído, nesse minuto de silêncio, em memória
do Chico da banca, de Imperatriz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria - hoje, não está presente, mas virtualmente pelo Facebook e Instagram
podem nos visualizar - funcionários desta Casa, deputados e deputadas
maranhenses. Senhor Presidente, venho aqui a esta tribuna para prestar
minha solidariedade com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos
Municipais de São Luís, o Sinfusp e todos aqueles que trabalham na
Prefeitura, os servidores da Prefeitura, principalmente aqueles que
trabalham na área de saúde. Hoje de manhã, houve uma manifestação na
frente da Câmara Municipal. Alguns servidores se encontravam lá
manifestando a necessidade de urgência do reajuste salarial dos servidores
municipais da Prefeitura de São Luís, uma vez que, segundo eles, há mais
de 5 anos não há o reajuste e, com a decisão do Congresso Nacional,
poderão ficar dois anos a mais sem reajuste, totalizando aí 7 anos sem um
reajuste salarial. Então, Senhor Presidente, eu aqui trouxe o documento da
SINFUSP que traz as demandas dos funcionários, dos servidores públicos
de São Luís. Elas são as seguintes: reajuste do pagamento de gratificação
SUS; pagamento de insalubridade em grau máximo de 40% aos servidores
da saúde; criação do abono salarial aos servidores da saúde; testagem do
covid-19 nos funcionários da saúde; cabines de desinfecção nas principais
unidades de saúde; salas de descanso e banheiros dos funcionários dos
hospitais e centros de referência ao covid-19; não desconto do SUS em
caso dos servidores afastados por motivo de doença; repasse das
contribuições previdenciários dos CTs, férias e 13º salário; o corte de parte
de remuneração dos técnicos de saúde bucal, entre outros assuntos.
Documento assinado aqui pela presidente da junta governativa-SINFUSP,
Sandra Maria Duarte Cruz. E uma vez solicitado pelo SINFUSP e
representando toda a categoria de servidores e servidoras com essa bandeira
que nós carregamos aqui, nesta Assembleia, há mais de 6 anos, entro, hoje,
aqui, com um requerimento solicitando, convidando, na verdade, na forma
regimental, solicitando a presença, nesta Casa, do senhor Carlos Lula,
Secretário de Saúde do Maranhão e do senhor Lula Filho, Secretário
Municipal de Saúde de São Luís para esclarecimento acerca da pauta de
reivindicação do sindicato de funcionários e servidores públicos municipais
de São Luís acerca, principalmente, da defasagem de proventos que estão
sem reajuste inflacionais há mais de 5 anos e correndo risco dessa defasagem
totalizar 7 anos após a aprovação de Lei no Congresso Nacional. E também
acerca do desrespeito às condições dignas de trabalho, conforme listado no
documento do Sinfusp em tempos de coronavírus. Era isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão. Mais uma vez ocupamos a tribuna desta

Casa para contestar o desgoverno Flávio Dino, o desgoverno incompetente
durante a pandemia. Quando nós cobramos aqui satisfação, fiscalizando
com relação aos respiradores, é que nós constatamos a mentira do
Governador Flávio Dino. E aí nós trazemos, aqui, mais informações com
relação ao Governo Flávio Dino que caiu no ranking da transparência. Na
verdade, não caiu no ranking da transparência; não tem transparência. É o
tempo todo manipulando informações. É o tempo todo mentindo para a
população. E é o que nós estamos fazendo: desmascarando o desgoverno
comunista Flávio Dino, desmascarando constantemente. Hoje, o Deputado
César Pires trouxe novamente os questionamentos com relação a
respiradores. Só tinham três respiradores instalados no Hospital São José.
E eu fui lá e constatei. Só tinham 10 respiradores instalados lá na clínica, no
Hospital Real, respiradores instalados no HCI e também no Hospital
Genésio Rego. Senhoras e senhores, eu fui in loco. Eu fiscalizei, eu visualizei.
Encontramos 10 respiradores daqueles doados pelos empresários em cima
de uma cama. Não foram instalados. Eu estou aguardando somente o laudo
técnico da Sociedade Maranhense de Terapia Intensiva para que nós
possamos mover uma ação contra o Governo do Estado. Os 107 primeiros
respirados não foram instalados e não estavam funcionando. Deputado
César Pires, no seu pedido, eu quero acrescentar, para que nós possamos
solicitar à Comissão de Saúde que façamos uma visita ao Hospital de
Campanha e possamos fazer auditoria nesses respiradores, porque o
primeiro lote de 107 respirados não foram instalados e não estão
funcionando. Vamos falar agora do calote: foram 30 respirados comprados
na primeira compra e foram pagos cinco milhões e novecentos mil reais,
pagos adiantados. E aí você pode perguntar: Wellington, pode ser caso de
impeachment para o Governador Flávio Dino? Não sou eu que estou
dizendo; são juristas de outros estados. Esse pronunciamento, essa fala é
de juristas de outros estados, de procuradores, de juízes, de promotores.
O que o Governo do Estado fez? Pagou antecipadamente 5 milhões e 900
por 30 respiradores que não chegaram. Primeira compra, cada respirador
saiu por 164 mil reais. Segunda compra, não obstante o calote, não obstante
os respiradores não terem chegado, uma segunda compra no valor de 4
milhões e 300 mil reais. Solicitei ao líder do Governo, Deputado Rafael
Leitoa, que apresentasse documento do estorno, ou do retorno, ou da
devolução, uma cópia da ordem bancária. O que aconteceu no Estado do
Alagoas? O Estado do Alagoas pagou por 50 respiradores cinco milhões e
200 e recebeu a menos, 4 milhões e 600. Levou cano, levou prejuízo em
600 mil reais. No Estado do Maranhão, nós pagamos 4 milhões e 300 por
40 respiradores, cada respirador saindo por 218 mil reais. E eu falei com o
Deputado Rafael Leitoa, na última quarta-feira, e ele ficou de me apresentar
inclusive. Porque o documento que tem no site da Transparência, o que é
que diz? Que, no dia 04 de maio, nós pagamos 4 milhões e 300 por 40
respiradores, que é 50%, adiantando 50%. O total de respiradores era 8
mil e 600 reais, nós pagamos antecipadamente 4 milhões e 300 por 40
respiradores. Cada respirador saindo superfaturado a 212 mil reais. Só que
o documento do site da transparência diz que nós pagamos 4 milhões e
300. Só que tem dois depósitos. Eu mostrei para o Deputado Rafael
Leitoa. Pode ter sido um equívoco, pode ter sido um lapso, um erro e
colocaram dois depósitos, duas saídas de 4 milhões e 300. E realmente
houve, houve uma devolução, houve um cancelamento, na verdade, de 4
milhões e 300. Ou seja, duas ordens bancárias, a ordem bancária nº 087, a
ordem bancária nº 078. E essas duas ordens bancárias saíram do dinheiro
do Governo do Estado, mas uma voltou. Ou seja, o pagamento de 4
milhões e trezentos foi efetuado. E eu solicitei ao Deputado Rafael Leitoa
- e vou mais uma vez fazer o pedido em nome da transparência, em nome
da população do Estado do Maranhão - um documento da devolução, do
estorno desse dinheiro para os cofres públicos. Senhoras e senhores, o
Governo do Estado está gastando o dinheiro da população do Maranhão,
do suor do trabalhador maranhense com propaganda na Globo, na CNN,
em revistas nacionais, mas, aqui, ontem, nós comprovamos o desgoverno
Flávio Dino, desmascarado. Mostra que não tem moral. Numa live com o
ex-presidente Lula, somente cinco mil pessoas curtiram, atualizei agora,
imprimi agora, impresso agora às 10 horas, 76 mil pessoas descurtiram,
somente 5 mil curtiram. Por que ele não pode manipular? Porque aquilo
não tem como alterar, não tem como pagar para parecer como ele aparece
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na Globo. O nosso dinheiro sangrando, todos os dias na hora do Fantástico
e na hora do Jornal Nacional. Em plena pandemia, Governador Flávio
Dino gastando o dinheiro público com propaganda mentirosa, com
propaganda enganosa. Deputado César Pires, V. Exa. estava deliberando
algumas coisas com o Deputado Adriano e não atentou para o que eu falei.
Nós caímos no site da transparência, caímos algumas posições, caímos na
transparência que não existe, não tem. E eu quero é ver quem vem defender
aqui a corrupção, porque das empresas que foram identificadas na operação
da Prefeitura de São Luís, empresas que estão ganhando no Governo do
Estado e ganhando na educação, ganhando na segurança, ganhando na
saúde em vários processos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou
concluir, Senhor Presidente, são mais de duzentos e vinte milhões
contratados pelo Governo do Estado. A mesma empresa que está faturando,
está sendo investigada pela Polícia Federal na operação realizada no Estado
do Maranhão, na prefeitura de São Luís. Para concluir, Senhor Presidente,
mais uma vez, onde estão os respiradores? Levamos o calote, não
entregaram, não vão entregar, mas precisamos de transparência. Já
apresentamos toda a documentação na Polícia Federal. Estamos atualizando
e eu preciso, Deputado Rafael Leitoa, que V. Exa. possa apresentar esse
retorno, esse estorno, essa devolução de quatro milhões e trezentos. A
primeira compra já levamos o calote, quatro milhões novecentos, quase
cinco milhões já levamos o calote.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Na
segunda compra, tenho esperança de que devolveram, mas precisamos do
documento para saber se foi devolvido o valor completo, ou se foi devolvido
a menos, como já foi denunciado pelo Deputado César Pires. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Deputado Glalbert. Enquanto o Deputado
Rafael se prepara para usar o Pequeno Expediente. É só, após o Deputado
Rafael, que eu acredito que seja o último orador, que a gente possa suspender
a sessão para parabenizar o Deputado professor Marco Aurélio, que
comemora mais um ano de vida hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Faremos logo em seguida, Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria que,
infelizmente, não está presente, mas os telespectadores estão por meio da
TV Assembleia e os canais pelas redes sociais e internet. Senhor Presidente,
eu quero destacar que, sábado, participamos da solenidade de entrega de
mais duas unidades hospitalares no Estado do Maranhão. Unidades
permanentes que ficaram para a população do Estado do Maranhão mesmo
após a pandemia. Hospital Santa Luzia do Paruá e uma ampliação no
hospital de Itapecuru Mirim. Chegando ao total, agora, Senhor Presidente,
de treze unidades hospitalares inauguradas pelo Governador Flávio Dino
neste momento difícil que o mundo passa. Nenhum estado do Brasil
conseguiu ampliar em treze unidades para o combate ao coronavírus. E
dessas treze unidades, Senhor Presidente, apenas quatro são de cunho
temporário, são os hospitais de campanha. Todos os outros investimentos
ficarão agregados à nossa rede estadual de saúde. Ou seja, um investimento

que veio para incrementar ainda mais a nossa rede estadual de saúde.
Assim como foi a entrega do hospital de Viana, do hospital de Lago da
Pedra, da UPA do Paço de Lumiar e leitos que antes não existiam na região
leste. Digo isso porque sou da cidade de Timon e a região leste, infelizmente,
nesse momento pode se dizer que está vivendo o pico da pandemia, mas
tem chegado toda estrutura do Governo do Estado. Só respiradores, hoje,
leitos com UTIs no Hospital Olarico Pacheco, foram vinte leitos, onde
antes não existia nenhum. Foram ampliados em mais dez leitos com
respiradores o hospital Macrorregional de Caxias, o hospital de Coroatá.
A partir do momento em que aqui, na grande ilha, estamos a dezesseis dias
com a taxa de transmissibilidade abaixo de um, oscilando em 08, 09, o
suporte chega com mais força no interior do estado onde, no momento,
está precisando. Então eu quero ratificar o compromisso do Governador
Flávio Dino em salvar vidas. A devolução que o Deputado César Pires e
Deputado Wellington do Curso se referem todo mundo sabe aqui do estado
que, infelizmente, o Consórcio Nordeste fez uma compra que foi frustrada
por um fornecedor que não entregou os respiradores e que teve as contas
bloqueadas pela Justiça. Inclusive a investigação iniciou pelo próprio
Governo da Bahia, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, pela
Polícia Civil da Bahia, porque é de interesse não só do Governador Rui
Costa, mas de todos os governadores do Nordeste a devolução dos recursos.
E a segunda compra foi devolvida na mesma moeda. Foi pago em dólar e
foi devolvida em dólar. Você não pode comprar em dólar e ser devolvido
em uma moeda diferente. A mesma quantidade de dólares pagos pelo
Governo do estado foi a quantidade de dólares devolvidos e ressarcidos
aos cofres públicos. Ocorre que a gente respeita a oposição que tem que
fazer o seu papel, mas, infelizmente, muitas vezes é a torcida do pior
melhor. E não é isso o que nós queremos para o Governo do Estado. O
deputado consegue enxergar um buraco na MA, mas não consegue enxergar
a obra do Governo Federal que não tem dois anos que foi entregue, a
duplicação da BR-135, que está intrafegável, que não existe mais duplicação.
Nós temos que conviver com os dois carros passando ali na mesma faixa,
e não se levanta aqui uma voz daqueles que conseguem parar o carro para
filmar um buraco na MA. Não consegue visualizar a incompetência e a
lentidão do Governo Federal com relação a essa BR-135, onde maranhenses
padecem todo santo dia nessa rodovia federal, que não há uma celeridade
nessas obras e há inconsistência da qualidade desses serviços. Então, Senhor
Presidente, para finalizar, quero dizer que talvez essa ânsia nervosa da
oposição é porque compreende que a população do Maranhão,
principalmente aqui da grande ilha, reconhece os avanços feitos pelo
Governador Flávio Dino. Talvez o Governador mais atuante no combate
ao coronavírus. O Maranhão apresenta os dados mais transparentes do
país. O Estado do Maranhão é um dos estados que mais testou maranhenses
na questão ao combate do coronavírus e, também, é um dos estados que
possui a taxa de letalidade menor durante a pandemia. Então, Senhor
Presidente, fico muito tranquilo de subir a esta tribuna e fazer essa defesa
clara, transparente, de forma objetiva, porque o Governo tem se esforçado
diariamente, diuturnamente. E aqui eu quero cumprimentar o Secretário de
Saúde Carlos Lula e toda sua equipe, que sábado e domingo passaram o
final de semana em Timon e Caxias montando leitos de UTI. Hoje nós
contamos com 20, em março, nós não tínhamos nenhum e, há décadas,
esperávamos esse leito de UTI que chegou num bom momento não só
para Timon, mas para todas regiões do estado, como eu já citei, na Baixada,
na região central, no leste, no sul e na grande ilha. Se não tivéssemos a
coragem e altivez do Governador Flávio Dino, com certeza, nós estaríamos
em momento pior. Nós não estaríamos, aqui, reunidos hoje, porque se a
gente pode estar reunidos aqui, hoje, trabalhando presencialmente, é porque
a pandemia já teve o seu pior por conta das medidas acertadas que o
Governador Flávio Dino tomou durante esse período. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão

do orador) - Senhores e senhoras deputadas, Senhor Presidente, venho
aqui, mais uma vez, nesta tribuna, como deputado e como observador. Eu
passei um tempo aqui fora dessa Casa e, lá fora, a gente tem uma outra
imagem. Estamos conversando diretamente com o povo. E eu vejo aqui um
nhem-nhem-nhem muito pequeno da oposição, batendo no mesmo teclado,
que Flávio Dino, que respiradores... Onde todo mundo sabe que os
respiradores, nesse momento em que há uma pandemia mundial, foi a
mercadoria mais difícil de se comprar. Deputado Paulo Neto, V. Exa. que
tem ligações com o Prefeito de Mato Roma, e eu tenho amizade com o
prefeito de Brejo, nós tentamos comprar e não conseguimos. E aí a oposição
vem aqui falar do Governo, que está comprando. Se não estivesse
comprando, podia falar. Agora o Governo não fabrica. Ele compra e espera
receber. Essa semana mesmo eu comprei um farol pela internet. Estou
esperando chegar. Estou rezando todo dia para que chegue. Agora a
obrigação do Governo é fazer o que Governo tem feito. Nessa pandemia
no Maranhão, o Governo Flávio Dino inaugura um hospital a cada semana
e não faltou leito para a população maranhense. Mas, falando em
governador, eu quero mostrar aqui para a oposição que a oposição podia
vir aqui e fazer um elogio ao Governo, porque nunca se viu na história do
Maranhão uma equipe de secretários igual tem hoje no Governo Flávio
Dino e com serviço prestado e mostrando para que vieram. Vou citar aqui
rapidamente o nome de uns cinco ou seis e quero que a oposição diga que
eu estou errado: Secretário de Educação Felipe Camarão, procurador federal
concursado, professor da universidade federal e que vem fazendo um
trabalho na frente da educação como nunca se fez. São mais de mil escolas
reformadas, construídas, inauguradas, entre elas, escolas em tempo integral
e vários IEMAs no estado, que não tinha nenhum, nem IEMA nem escola
de tempo integral, e hoje nós temos em várias cidades do Maranhão. Fez
uma revolução e continua fazendo. Agora mesmo, essa semana, nós vamos
inaugurar, na cidade de Brejo, uma escola em parceria com o prefeito, dia
10. Secretário de Saúde Dr. Lula, um grande advogado concursado desse
poder e que vem à frente da saúde fazendo um grande trabalho. Nessa
pandemia se colocou à frente de todos sem medo do risco que estava
correndo e ficou à frente do Governo para poder construir e reformar e
alugar todos esses hospitais, onde a população do Maranhão hoje tem oito
vezes mais leitos de UTIs e leitos normais para a população maranhense.
Vou dar exemplo, pessoas de Brejo, que é minha cidade, hoje, estão aqui
em São Luís com covid, sendo tratados. E, assim, são de várias cidades do
Maranhão. Secretário da SINFRA, Secretário Clayton Noleto, que chegou
aí e disseram “Ah! O Clayton aí vai se perder. Não vai saber administrar
uma secretaria desse tamanho”; e tem dado aula. Chegou asfalto em cidades
que nunca tinha chegado. Cidades pequenas do Maranhão receberam asfalto.
Eu vou dar exemplo: a cidade de Brejo, que é uma das que está entre as 50
maiores do Maranhão, não tinha um metro de asfalto na cidade e, hoje, a
cidade de Brejo está toda asfaltada. Porque o Governo Flávio Dino, junto
com o Secretário Clayton Noleto, já mandou asfaltar mais de duas vezes
aquela cidade, e agora está recuperando, de Chapadinha até Santa Quitéria,
a buraqueira naquele trecho. Vamos mais na frente, o Secretário da Casa
Civil, o Secretário Marcelo, que é Deputado, já foi presidente deste poder,
e aqui fez um grande trabalho, que é hoje interlocutor dos deputados e da
sociedade e dos prefeitos com o Governo e que recebe qualquer um, seja da
situação ou da oposição, a qualquer dia, sem nem marcar agenda. Nos
governos passados, para se falar com o secretário da Casa Civil, você tinha
que pedir no mínimo 10, 12, 15 vezes para você poder marcar uma agenda
com o Secretário da Casa Civil, secretário de articulação política. Nós
temos o Dr. Rodrigo Lago, um dos maiores advogados na área política do
Maranhão e, hoje, presta um grande serviço ali dentro da classe política e
até mais. Todos esses que eu falei não precisavam estar onde estão, porque
todos têm empregos, todos são bem de vidas. E todos esses são pessoas
que não têm apego à vaidade, são pessoas que estão ali para contribuir,
porque, se estivessem nos seus escritórios ou nos seus empregos, estariam
até ganhando mais, mas estão ali para fazer um grande trabalho. Então a
oposição vem aqui para essa tribuna, inúmeras vezes, falar de respiradores
que não chegaram. Se não chegar, você tenha certeza que não foi culpa do
Governador Flávio Dino, porque, nessa pandemia, já tentaram bloquear o

governo de todo o jeito. O Bolsonaro tentou segurar os respiradores.
Conseguiu uma vez. Na segunda, tivemos que armar um maior aparato
para poder os respiradores chegarem ao Maranhão. Mas o Governo, em
hora nenhuma, em momento nenhum, se esquivou de fazer o seu papel e
o seu trabalho, que é ir à busca onde tivesse e comprado o valor que fosse
para que a população não sentisse falta e para que a população fosse
beneficiada com os respiradores nos hospitais. Hoje nós temos a maior
rede hospitalar que já deu na história do Maranhão e preparada para
receber não só os pacientes do covid-19, como também os pacientes que
sofrem traumas no trânsito, ou em casa, ou infarto, ou qualquer outra
doença. É isso que eu queria mostrar para vocês, para que vocês pudessem
ter uma noção do que está acontecendo no Maranhão que nunca aconteceu.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ordem do Dia. Requerimento nº. 221/ 2020, de autoria do deputado
Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Os deputados que estão participando
remotamente votam a favor? Deputado Edivaldo, Deputado Antônio
Pereira, Deputada Valéria Macedo, Deputado Zito Rolim, Deputado Felipe
dos Pneus. Aprovado. Requerimento nº. 222/2020, de autoria do Deputado
Ricardo Rios (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Os deputados que estão participando
remotamente: Deputado Edivaldo; Deputado Antônio Pereira; Deputada
Valéria Macedo; Deputado Zito Rolim; Deputado Felipe dos Pneus.
Aprovado. Projeto de Lei n° 449/2019, de autoria do Deputado Duarte
Junior, (lê). Em discussão. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu gostaria de encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
encaminho o Projeto de Lei da minha autoria que visa alterar a redação da
Lei n° 10.789 de 2018, lei de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
visa garantir justiça social, visa garantir geração de emprego e renda aos
cidadãos maranhenses. Eu destaco, Senhor Presidente, que esse projeto é
fruto de inúmeras manifestações sociais. Antes de apresentá-lo, recebi a
proposta do Sindconstrucivil, do sindicato dos trabalhadores da indústria
e da construção civil, construção pesada, mobiliário, artefatos de cimento,
obras de artes, instalação elétrica, montagens industriais, engenharia
consultiva de São Luís e demais municípios. Essa reunião ocorreu no dia
29 de agosto de 2019, no ano passado. No dia 02 de setembro, nos reunimos
aqui, na Assembleia, com o Secretário Jobert e a associação de trabalhadores
desempregados da construção civil pesada. E aqui, Senhor Presidente, eu
faço questão de destacar o nome desses profissionais que contribuíram
para que, hoje, esse projeto aqui chegasse: o querido Marco Antônio,
Vicente, Paulo, Jorge Magalhães. Destaco também o presidente do
Sindconstrucivil, Humberto França Mendes, o Marcone Nascimento, o
Marcos, o Marquiel Ribeiro, o Juscinaldo Coelho, Lucas da Silva Lima e,
muito especialmente, o diretor do sindicato e da federação, Irineu Mendes,
que foi o entusiasta, um verdadeiro guerreiro para que esse projeto chegasse
aqui, a essa Casa. Me apresentou e muito me orgulho, pois, o Irineu, além
de ser um excelente profissional, tive a honra de ser seu professor na
universidade no curso de Direito. Senhor Presidente, após várias reuniões,
no dia 06 de setembro, fui até a sede do Sindconstrucivil e lá pude ter
acesso a mais detalhes sobre a importância desse projeto. No dia 6 de
setembro, no mesmo dia, logo após a reunião, ouvindo as contribuições,
nós apresentamos esse projeto aqui nesta Casa e, no dia 18 de setembro,
ao lado do companheiro Deputado Estadual Zé Inácio, realizamos uma
audiência pública aqui na Assembleia do Estado do Maranhão. Nessa
audiência, contamos com a presença de vários setores sociais. E aqui eu
friso a presença do Presidente Dr. Marco Antônio, Presidente Sebastião
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Santos. Contribuímos também com o diálogo entre as categorias. O Fábio
Nahuz esteve presente, Vice-Presidente da FIEMA; Jolbert, Secretário do
Governo do Estado, Governo Flávio Dino. Ou seja, todos esses agentes
contribuíram para esse debate. Não ouvimos apenas um setor, não ouvimos
apenas um segmento. Ouvimos todos para que, hoje, possamos aqui votar
um projeto que reúne o que de melhor cada setor, cada segmento social
desse tem. Esse projeto visa melhorar essa legislação em três pontos. A
proposição aqui em análise visa ampliar a obrigatoriedade das empresas
vinculadas ao terceiro grupo na indústria da construção e do mobiliário,
montagem e manutenção industrial, prestadoras de serviços do Estado do
Maranhão. Sendo que esse percentual de 70%, dentro desse 70%, 15%
deve ser para a contratação de mulheres. Ampliar ainda o requisito de
residência que antes era de seis meses para, de no mínimo, um ano de
domicílio eleitoral no estado do Maranhão e, além disso, as empresas
deverão fornecer, a cada dois meses, ao sindicato dos trabalhadores a lista
com os nomes dos empregados admitidos e também os empregados que,
porventura, sejam demitidos para fins de controle e fiscalização dessa
legislação. Meus amigos, essa lei é justa e é necessária ainda mais neste
momento, pois é um momento de crise, um momento de recessão
econômica, onde a taxa de desocupação, no primeiro trimestre de 2020,
aumentou em 4%. O que significa dizer que aproximadamente 100 mil
cidadãos maranhenses, em números absolutos, estão sem uma ocupação,
estão sem um emprego, estão sem uma renda. Por isso, Senhor Presidente,
eu peço a todos os parlamentares aqui presentes que aprovem essa legislação
para que nós possamos garantir emprego, renda e desenvolvimento em
nosso estado e a essas famílias. Meu muito obrigado, Senhor Presidente,
ao presidente da CCJ, Ricardo Rios, pela sensibilidade por ter aprovado
esse projeto nesta importante comissão, e ao Presidente Senhor Othelino
Neto por, nesse momento, fazer com que este projeto entrasse na ordem
do dia. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Deputados que aprovam...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, o Deputado Wellington está inscrito aí, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V.Exa. está inscrito para discutir?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Estava inscrito para discutir, mas se o senhor me der só 5 minutos para
encaminhar também está tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não, a discussão já passou, Deputado Wellington. Mas V.Exa. pode
encaminhar se quiser.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito
obrigado, Senhor Presidente, tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, eu ocupo a tribuna
da Casa, neste momento, para fazer referência, inicialmente, ao Projeto de
Lei que foi apresentado, encaminhado, tramitou nesta Casa, de autoria do
deputado Bira do Pindaré e que se transformou na Lei 10.789, fazendo
referência À construção Civil. e eu quero trazer à memória O momento
polêmico desse Projeto. O que nós compreendemos naquele momento?
Que não tão somente da construção civil, mas também de outras áreas que
pudessem ser abrangidas pelo projeto, pudesse contemplar outras áreas,
outros setores e pudéssemos ampliar a garantia de direitos, efetivamente,
para mais pessoas. O que nós fizemos na época? Apresentamos um outro

Projeto de lei, após a aprovação do deputado Bira do Pindaré, na CCJ, e
também de forma unânime nesta Casa. Agora, senhoras e senhores, vejam
o que aconteceu: o nosso projeto, igual, tal qual o projeto apresentado pelo
deputado César Pires, Deputado Duarte Júnior, só trocamos o nome
‘indústria’ e o nosso projeto foi vetado na CCJ. Vejam só. E aí eu comecei
a fazer tratativas na CCJ. Na época, o relator do projeto, o Deputado
Carlinhos Florêncio. E eu fui fazer exposição dos motivos, como que o
mesmo projeto do Deputado Bira do Pindaré, aprovado, e do Deputado
Wellington vetado? E aí causou um certo constrangimento naquele momento
e houve o reconhecimento por parte do relator, Deputado Carlinhos
Florêncio, e também na CCJ, se não me engano, na época, presidida pelo
Deputado Marco Aurélio. E aí foram feitas as tratativas, nós deliberamos
e a CCJ, o relator do Projeto, Deputado Carlinhos Florêncio, fez alteração
na relatoria do projeto. Conseguimos aprovar na CCJ. Viemos para a
tribuna da Assembleia e conseguimos também aprovar, de forma unânime,
no plenário. Até porque era o mesmo projeto, não tinha diferença nenhuma.
Quando chega ao Governo do Estado, sanciona a lei de nº 10.789, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, e a nossa não foi sancionada, veto.
Nosso projeto recebeu veto total pela Mensagem Governamental nº 128/
2017, publicado no Diário Oficial nº 016, de 07 de fevereiro de 2018, ou
seja, o mesmo projeto. Aproveitando o ensejo, aproveitando a alteração
que o Deputado Duarte está fazendo no projeto, e eu peço, inclusive, a
aprovação de todos, que todos votem favoravelmente ao projeto. Nós
estamos apresentando também, já que o nosso projeto está parado devido
ao veto do Governo do Estado. E aí vamos fazer outras tratativas, outros
meios para que nós possamos também ampliar e contemplar um número
maior, um universo maior de categorias. Então estamos também
apresentando um outro projeto de lei para que possa também contemplar.
Então, Senhor Presidente, eu trago à memória de todos, o que aconteceu
em 2017 com esse projeto e, mais uma vez, a perseguição do Governador
Flávio Dino. Sancionou o projeto de lei de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, da base, e vetou o nosso projeto que era igual, igual, trocando
simplesmente o nome “construção civil” por “indústria”, somente isso,
mais nada. E aproveitando agora o projeto do Deputado Duarte Júnior,
fazendo as atualizações, eu peço a todos a compreensão que possamos
votar esse projeto e acredito que vamos aprovar de forma unânime, pela
importância do projeto, pela luta que já travamos na defesa dessas
categorias, não só do projeto do Deputado Bira do Pindaré, que defendemos
aqui nesta Casa, do nosso projeto que nós apresentamos. E nós ouvimos
a população, ouvimos a comunidade, ouvimos os setores. E agora, com a
alteração feita pelo Deputado Duarte Júnior, mais uma vez estamos
ratificando que vamos apresentar também uma outra alteração ao projeto
para que possa, dessa forma, ser aprovado pela CCJ, ser aprovado de
forma unânime por esta Casa e também encaminhar ao Governo do Estado.
E eu tenho certeza que esse veto que ficou para o passado poderá ser
tranquilamente resolvido, solucionado agora. Por quê? O projeto é de
suma importância. O projeto é muito bom para o estado do Maranhão e,
principalmente, para os maranhenses para que possamos garantir os seus
postos de trabalho e possam, efetivamente, ter os seus direitos assistidos,
os seus direitos garantidos pela legislação estadual. Então, Senhor
Presidente, o meu voto é SIM e peço a colaboração dos demais pares pela
aprovação desse projeto dada a importância não só pela geração de emprego
e renda, mas também a manutenção de posse e trabalho no estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Esqueci de consultar os deputados que estão participando
remotamente. Deputado Edivaldo? Deputado Antônio Pereira? Deputada
Valéria? Deputado Zito? Deputado Felipe? Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Eu gostaria,
imensamente, de agradecer a V. Excelência, agradecer mais uma vez ao
Deputado Ricardo Rios, atual Presidente da CCJ, aos Membros da Mesa,
à diretoria da Casa, aos demais parlamentares, pois nós conseguimos
aprovar essa alteração, nesta legislação, em aproximadamente 10 meses,
menos de 10 meses. Então demonstra a sensibilidade, mais uma vez, desta
Casa com essa medida que, eu faço questão de frisar, é justa e necessária.
Os trabalhadores da construção pesada, da construção civil agradecem
essa medida e, com certeza, nós estamos, nesse momento, garantindo mais
direitos e resultados aos cidadãos maranhenses. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O projeto de lei do Deputado Duarte foi aprovado em primeiro turno?
Em dois turnos. Vai à sanção. Projeto de Lei 239/2020, de autoria do
Ministério Público (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Os deputados que participam
remotamente: Deputado Edivaldo; Deputado Antônio Pereira; Deputada
Valéria Macedo; Deputado Zito Rolim; Deputado Felipe dos Pneus.
Aprovado. Vai à sanção. Senhores Deputados, encerramos a Ordem do
Dia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 013 / 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 575/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que “Cria a Política Estadual de Amparo e
Assistência à Mulher Vítima de Violência no Estado do Maranhão e dá
outras providências”.

O art. 2º da proposição expõe que a referida política visa o
atendimento de mulheres, vítimas de atos de violência, que importem
sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, através
de um conjunto de ações articuladas.

Ademais, o art.4º dispõe que ficam assegurados a mulher em situação
de violência a assistência jurídica, médica, social e psicológica, agilidade
dos processos de afastamento ou transferência de unidade de lotação,
preferência em cursos gratuitos de qualificação técnica e prioridade dos
exames de corpo de delito e os seus respectivos laudos.

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

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

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os art 4º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seu art. 4º  há uma
ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir
competência/atribuições a órgãos públicos.

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração e
a execução de plano/programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível estadual, avançar
até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a implantação estadual
de políticas ou programas em políticas públicas.

Ademais, é importante destacar que o tema ora proposto já se
encontra balizado nos termos da Lei nº 10.852 de 16 de maio de 2018, que
“institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 575/2019, ora em comento, em face de
sua inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 575/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 017 /2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 574/2019, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que Cria a Semana Estadual de Educação e
Conscientização sobre alergia alimentar no Estado do Maranhão”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Semana
Estadual de de Educação e Conscientização sobre alergia alimentar no
Estado do Maranhão” , a realizar-se anualmente, na terceira semana do
mês de maio.

Justifica a autora da presente proposição de Lei que, Conforme a
Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) estima que a
alergia alimentar afeta cerca de 6%(seis por cento) das crianças com
idade de até 03(três) anos de idade, e 3,5% da população adulta. Entres
os alimentos causadores de alergia, destacamse o leite, soja, ovo, trigo,
amendoim, oleaginosas, peixes e crustáceos, e vários outros. Muitas
pessoas sofrem com as mais diversas alergias por anos e anos sem ter
ciência, e por ser um diagnóstico não tão acessível na rede pública, fica
complicado a identificação e posterior tratamento. É sabido que uma
pessoa portadora de uma alergia vive cheia de restrições, pois os alimentos
causadores de alergia por vezes estão presentes em outros alimentos,
como é o caso do leite que contém a lactose. Com os diálogos e campanhas
promovidos durante essa semana estadual, será possível as pessoas, por
meios dos conhecimentos das alergias existentes e suas reações, identificar
eventuais quadros clínicos, lhe motivando a procurar um médico
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especialista e posteriormente tratamento. A informação pode evitar a
ocorrência de reações adversas pelo contato indesejado com o alimento
ou substâncias alergênicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 574/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 019 /2020

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

do Projeto de Lei nº 337/2019, de autoria do Senhor Deputado Pará
Figueiredo, que “Institui o Estatuto Maranhense de Defesa dos Animais e
dá outras providências.”

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

 Necessário destacar que se encontra em vigor a Lei 10.169/2014
alterada pela Lei 10.412/2016 que Dispõe sobre a proteção a todos os
animais, no âmbito Estadual que em seu art. 1º prevê o seguinte:

“Art. 1º - Institui a Lei Estadual de Proteção aos Animais,
estabelecendo normas para a proteção, direito, defesa e
preservação dos animais no Estado do Maranhão.”

Conforme o art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 115/
2008 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.”, o mesmo assunto não
poderá ser disciplinado por mais de uma lei, vejamos:

“Art. 6º - O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o
respectivo âmbito de aplicação observados os seguintes
princípios:
 I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único
objeto;
II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão
específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou
científico da área respectiva;
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por
mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine
a complementar lei considerada básica, vinculando-se a
esta por remissão expressa;”

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

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

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

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

O Projeto de Lei está praticamente tratando sobre o mesmo
assunto da Lei já vigor, devendo assim ser prejudicado.

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

nº 337/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicialidade do Projeto de Lei Ordinária nº 337/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 019 /2020

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

do Projeto de Lei nº 337/2019, de autoria do Senhor Deputado Pará
Figueiredo, que “Institui o Estatuto Maranhense de Defesa dos Animais e
dá outras providências.”

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

 Necessário destacar que se encontra em vigor a Lei 10.169/2014
alterada pela Lei 10.412/2016 que Dispõe sobre a proteção a todos os
animais, no âmbito Estadual que em seu art. 1º prevê o seguinte:

“Art. 1º - Institui a Lei Estadual de Proteção aos Animais,
estabelecendo normas para a proteção, direito, defesa e
preservação dos animais no Estado do Maranhão.”

Conforme o art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 115/
2008 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.”, o mesmo assunto não
poderá ser disciplinado por mais de uma lei, vejamos:

“Art. 6º - O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o
respectivo âmbito de aplicação observados os seguintes
princípios:
 I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único
objeto;
II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão
específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou
científico da área respectiva;
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por
mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine
a complementar lei considerada básica, vinculando-se a
esta por remissão expressa;”

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

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

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

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

O Projeto de Lei está praticamente tratando sobre o mesmo
assunto da Lei já vigor, devendo assim ser prejudicado.

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

nº 337/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicialidade do Projeto de Lei Ordinária nº 337/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 127/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 005/2020, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que Institui o Dia Estadual de Limpeza Pública,
a ser comemorado, anualmente no dia 21 de setembro, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, segundo
o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei ora apresentado.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 005/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 143 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 641/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que visa instituir “Dispõe sobre o Cadastro
Estadual de Autores de Violência contra a Mulher no Estado do
Maranhão e de informações sobre violência de gênero”.

Nos termos do art. 1º, da propositura, determina que o Cadastro
Estadual de Autores de Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão
e de informações sobre violência de gênero tem o objetivo de levantar
dados e informações sobre os agressores, além de colaborar com a prevenção
de crimes e proteção das mulheres vítimas de violência, em consonância
com a Lei Maria da Penha, a Lei, 13.104/15 (Lei do Feminicídio), a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher.

Ainda segundo o art. 3º, o referido Cadastro conterá informações
sobre os dados dos autores com condenação transitada em julgado pelos
crimes de violência contra a mulher, contra sua dignidade sexual ou
feminicídio, sendo constituído dos seguintes dados:

I – Local, data, hora da violência, meio empregado,
descrição e tipo da violência;
II – Características do agressor, incluídas informações
pessoais, idade, endereço, raça/etnia, deficiência, renda,
profissão, escolaridade, procedência de área rural ou
urbana, a relação com a mulher agredida, existência ou
não de filhos;
III – Ocorrências registradas pelos órgãos de segurança
pública, pelos órgãos de saúde, pelo Ministério Público ou
outro equivalente;
IV – Inquéritos abertos e em andamento, bem como a
existência de reincidência;
V – Quantidade de medidas protetivas requeridas pela
mulher agredida, pelo Ministério Público, pela autoridade
policial, bem como as concedidas pela justiça;
VI – Medidas de reeducação e ressocialização do agressor;
VII – Quantitativo de mortes de mulheres em razão do
gênero (feminicídio).

Por fim, o art. 4º, registra que o cadastro Estadual de Autores e
Informações sobre a Violência contra a Mulher, será disponibilizado, por
meio de sistema informatizado, com acesso restrito e exclusivo, às
Policias Civil e Militar, aos Membros do Ministério Público e do
poder Judiciário, bem como as demais autoridades dos órgãos de
Segurança Pública e de justiça do Estado.

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

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se verifica

a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação
e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Ademais, as restrições impostas ao exercício das competências
constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado (Art. 64, inciso
V, da Constituição Estadual), importam em contrariedade ao princípio da
independência e harmonia entre os Poderes.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os art 3º e 4º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 3º e 4º, há
uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir
competência/atribuições a órgãos públicos, descendo inclusive ao detalhe
da ação executiva da referida política pública.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

641/2019, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 641/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 144 /2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 608/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão, a “Semana da Bíblia”.
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Nos termos do presente projeto de Lei, fica instituída no Calendário

Oficial de Eventos do Estado do Maranhão a Semana da Bíblia a ser
realizada, anualmente, na segunda semana do mês de dezembro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, a Bíblia é um
livro singular, não apenas por ter séculos de história, mas por ser
considerada, sobretudo pelo povo cristão, como a revelação de Deus aos
Homens. A presente proposição tem como objetivo incentivar a leitura
Bíblica, como também inserir eventos para garantir o aumento do
conhecimento do livro moderno mais antigo da humanidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 608/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 145 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 614/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que propõe que todas
as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado do Maranhão

apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Proerd -
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e fixa outras
providências.

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

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer, modificar
ou retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação e
atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este dispositivo
da Constituição estadual inviabiliza a continuidade da proposição
em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei
estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo.

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.
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VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 614/

2019, por estar eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 614/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 186 /2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 511/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que “Institui a Semana Estadual de Orientação e
Incentivo para a Adoção do Verde, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Semana
Estadual de Orientação e Incentivo para a Adoção do Verde, a realizar-se
anualmente, na primeira semana do mês de dezembro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que o crescimento
populacional tem exigido a construção de casas, prédios e condomínios,
causando o desmatamento da vegetação, provocando a degradação do
meio ambiente, devastando planícies e encostas, poluindo rios, lagoas,
mangues, bacias hidrográficas com esgoto in natura. O desmatamento de
imensas áreas verdes, sem a sua necessária reposição, vem gerando
grandes modificações no ambiente, causando variações climáticas e na
qualidade ambiental, além da frequente poluição por meio de produtos de
combustão, contaminação das águas por resíduos químicos, esgoto
industrial e doméstico, poluição e degradação do solo por meio do lixo
urbano, do uso de produtos químicos e das queimadas indiscriminadas,
poluição sonora de máquinas, poluição térmica causada pela pavimentação
das vias públicas, sem, contudo haver a preocupação de recompor a
vegetação em áreas degredadas pela ocupação humana, desconsiderando,
portanto o potencial paisagístico da cidade. Desse modo, a ocupação do
solo urbano nas últimas décadas tem degradado as áreas verdes e a
qualidade de vida dos cidadãos em termos de ar adequado para respirar
de escoamento das águas pluviais e outros. A especulação imobiliária,
visa mais o lucro e não proporciona boas condições de moradia e é quem
tem ditado a ocupação dos terrenos urbanos. Considerando os problemas
ambientais existentes na sociedade relacionados principalmente ao
aquecimento global, justifica-se a realização da “Semana Estadual de
Orientação e Incentivo para a Adoção do Verde” que se propõe a realizar
um trabalho educativo, que dissemine o conhecimento da sustentabilidade
ambiental e urbana, contribuindo para desenvolver consciência e atitude
ecológica, despertando o interesse pela preservação das áreas verdes,
resgatando na população a cultura de reservar no imóvel urbano, um
espaço para o plantio de árvores frutíferas ou não, flores, folhagens,
preservando essa área sem colocar pisos e/ou cimentar mantendo o solo
em sua natureza. Com esse mesmo ideal, devem as construtoras
reservarem no mínimo 10% do total de sua área, de acordo com o tamanho
da área onde situa-se o imóvel, para manter o solo em sua natureza, cuja
ideia deve ser aplicada nos futuros loteamentos, edifícios, condomínios,
como também nos já existentes, onde os atuais proprietários também,
possam adotar essa ideia de preservar a área de seus imóveis, procedendo

a retirada das possíveis impermeabilizações do solo realizadas, em
benefício dessa preservação, pois a qualidade de vida nas cidades integra
fatores naturais e sociais.

Com essas áreas preservadas teríamos mais solo para absorver
as chuvas (pluviais), alimentar o lençol freático, um ar muito mais
purificado e com isso combateríamos a poluição e o solo absorveria o
calor dos raios solares e tantos outros benefícios traria à população. Ao
contrário do que é feito hoje com a impermeabilização do solo em cada
imóvel o calor é refletido nesta impermeabilização, aumentando assim
consideravelmente a temperatura; sem contar que as águas das chuvas
são lançadas para os ralos e para as galerias, evitando assim que o solo
absorva essas águas. Enfim, teríamos melhoria na umidade do ar,
sombras, calor amenizado, preservação dos pássaros, qualidade do ar,
etc. Assim, em virtude da atual situação vivida por todos e, visando
equacionar o problema de falta de água no lençol freático, melhorar o
problema da poluição, aquecimento global e outros, torna-se necessária
a tentativa de buscar essa alternativa da realização de Campanhas
Educativas, articulando ações que ajudem potencializar o reflorestamento
e minimizar as dificuldades encontradas no meio ambiente, de forma a
assegurar os serviços e benefícios da natureza para a humanidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 511/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2020 17
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 189 / 2020

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 540/2019, de autoria
do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que “Estabelece as Diretrizes
para o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências”.

Em síntese, a presente proposição de Lei, estabelece diretrizes
para o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural, fomentando e
desenvolvendo a educação empreendedora ao jovem empreendedor rural,
no âmbito do Estado do Maranhão.

Além disso, determina que a norma visa beneficiar jovens
empreendedores rurais com idade entre 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove)
anos de idade, que atuem no meio rural, e que possuam baixa renda bruta
familiar.

Para efeito de determinação de baixa renda bruta familiar aquela
que não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo fixado
pelo Conselho Monetário Nacional para enquadramento dos (as)
beneficiários (as) do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF -, nos termos do Manual de Crédito Rural.

Por último, prescreve que o Poder Executivo regulamentará e
coordenará a execução e planejamento da proposição, no que for necessário
à sua aplicação.

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

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

Dessa forma, é importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo
não possui competência para criar programas de governo, ou seja, políticas
públicas, uma vez que a elaboração e a execução de plano ou programa são
atividades inseridas no rol de competências do Executivo.

Entretanto, em uma análise superficial do texto, apesar da
Proposição conter em a expressão “Programa Estadual Jovem
Empreendedor”, não possui de fato características essenciais para se
enquadrar em programa ou política de governo, que implicaria na violação
do princípio da separação dos poderes, e por consequência, seria de matéria
de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

No caso, o Presente projeto não está tratando de normas estruturais
e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo é chamado
de atribuição) e sim de diretrizes a serem tomadas pelo Estado para fomentar
e estimular o desenvolvimento do jovem empreendedor rural.

Sendo assim, apenas vislumbra-se inconstitucionalidade formal
em relação ao art. 2°, que estabelece parâmetros para determinar os
beneficiários, adentrando na competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Estadual (art. 43, III, da CE/89).

Vale ressaltar, que a atividade legislativa, com o objetivo de
estabelecer diretrizes, opera-se tipicamente no plano da abstração e da
generalidade, criando princípios e regras a serem observadas, sem, no
entanto, avançar até o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas,
prescrevendo a implantação de política ou ação governamental, que contraria
o Princípio da Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático
de Direito previsto no art. 2º da Constituição da República.

Nesse contexto, sugere-se a supressão do art. 2º, renumerando os
demais artigos do texto.

Sendo assim, e observando a emenda supressiva acima sugerida,
não se observa mais nenhuma inconstitucionalidade formal no Projeto de

Lei em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação ampliativa
da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no esvaziamento
da função de legislar do Poder Legislativo dos Estados Federados.

Além do mais, em relação a matéria, observa-se que as Diretrizes
traçadas pela proposição possuem o objetivo de apoiar, promover e
estimular a educação do Jovem Empreendedor Rural em todo o Estado do
Maranhão.

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

pela aprovação do Projeto de Lei n° 540/2019, com a supressão do art.
2º da propositura de Lei,  visando afastar qualquer inconstitucionalidade
formal decorrente de vício de iniciativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 540/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30  de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 194/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria do Senhor

Deputado Doutor Yglésio, que Institui o Dia Estadual do Investigador
Particular, a ser comemorado em 23 de maio de cada ano.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, segundo
o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
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Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho.

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em

consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 044/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 195/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 030/2020, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia Estadual de
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia a ser celebrado,
anualmente, no dia 12 de maio.

Segundo a Justificativa do presente projeto de lei, a fibromialgia é
uma síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, cujas causas ainda não
estão esclarecidas, sendo caracterizada por dores musculoesqueléticas
difusas, em pontos anatomicamente determinados.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, segundo
o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o

estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em

consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 030/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 198/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 650/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que Institui o Dia da Literatura Infantil
Maranhense, a ser comemorado, anualmente no dia 10 de abril, no âmbito
do Estado do Maranhão.
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Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-

membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, segundo
o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho.

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em

consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 650/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 201 /2020

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

do Projeto de Lei nº 626/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que dispõe sobre a prioridade no atendimento às mulheres vítimas
de violência doméstica, familiar  e/ou sexual para emissão de Laudos pelo
Instituto Médico Legal – IML, e dá outras providências.

A presente proposição de Lei em seu art. 2º, determina que em
casos de agressão ou qualquer outra forma de violência doméstica e familiar
praticada contra a mulher, nos moldes do que conceitua os mencionados
dispositivos da Lei Maria da Penha, e sendo tal violência periciada por
agentes do IML, o laudo técnico que comprova o ocorrido, deverá ser
emitido em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, estando à disposição
tanto da autoridade que investiga o caso, quanto da vítima.

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

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

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições a órgãos públicos,
visto que há uma ingerência de um Poder sobre o outro.

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 626/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 202 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 647/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a prioridade de matrícula e
transferência dos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar nos estabelecimentos de ensino de rede pública e dá outras
providências.”

Primeiramente, se faz necessário destacar que se encontra em
tramitação nesta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 261/2019, de autoria
do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que “Dispõe sobre a garantia do
direito de preferência à transferência nas escolas da rede de ensino do
Estado do Maranhão, dos filhos e/ou de crianças e adolescentes sob sua
guarda, das mulheres vítimas de todo tipo de violência doméstica.”

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa
Lesgialtiva, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em
conjunto.”

No caso em tela, o Projeto de Lei nº 261/2019, já obteve pareceres
favoráveis no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, estando
apenas aguardando sua inclusão na ordem do dia, não sendo mais possível
o exame em conjunto das duas proposições.

Como não é mais possível a análise em conjunto das preposições,
também não há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de
declarar o Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do

Projeto de Lei nº 647/2019.
É o Voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei Ordinária nº
647/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 215 / 2020

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

e à técnica legislativa do Projeto de Lei nº 507/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que  propõe criar o “Programa de Incentivo à
Produção Agroecológica nas Escolas” em instituições da Rede Pública
Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão.

A Constituição Estadual do Maranhão, em seu art. 43, inciso V,
determina que compete privativamente ao Governador iniciar projetos de
lei que disponham sobre criar atribuições para órgãos da administração
pública estadual. Portanto, o projeto de lei de iniciativa parlamentar com
este teor, se mostra inconstitucional:

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

Dessa forma, o presente Projeto de Lei de iniciativa parlamentar
que cria programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa a organização administrativa e atribuições das Secretarias
de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola o
princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 507/

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

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 507/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 230 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 536/

2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que  Impõe a
criação do Dossiê Mulher Maranhense na forma que especifica e dá outras
providências.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou integralmente, por vício de
inconstitucionalidade formal e por ser contrário ao interesse público, o
Projeto de Lei em análise.

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

Matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do
Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
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(...)
 III - organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. [grifou-se]

Destarte, a proposta legislativa ao dispor sobre a coleta de dados
de mulheres vítimas de violência, a serem extraídos de órgãos vinculados
ao Poder Executivo, imputando-lhe, outrossim, à disponibilização do Dossiê
Mulher Maranhense em sítio oficial do Governo do Estado e no Diário
Oficial Estadual, interfere na gestão administrativa.

Assegura ainda, que acerca da impossibilidade de norma de
iniciativa do Poder Legislativo versar sobre organização administrativa e
sobre as atribuições de Secretarias de Estado, a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é pacífica.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, opõe-se veto integral ao
Projeto de Lei nº 536/2019, por padecer de vício de inconstitucionalidade
formal e por ser contrário ao interesse público.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 536/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

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
536/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 234/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que visa conceder a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Desembargador José Bernardo
da Silva Rodrigues, membro da Academia Barrocordense de Letras.

Esclarece o autor da propositura, que além das atividades jurídicas
decorrente do exercício cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
do Maranhão,  o ilustre Doutor José Bernardo da Silva Rodrigues também
é membro efetivo da Academia Barra Cordense de Letras, ocupando a
cadeira 31 Patrono: Walfredo da Costa Lira, contribuindo para o
desenvolvimento cultural do Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, 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 “João do Vale”, os cidadãos que concorreram para o
desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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 012/2020, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles.

 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 012/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 235/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que propõe
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Raul
Cavalcante Batista.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado o Senhor
Raul Cavalcante Batista é graduado em Teologia, Filosofia, tem mestrado
em Teologia Psicologia Pastoral e é Doutor em Ministério. É pastor da
IEADI desde 1999. Major da Polícia Militar na área de Capelania, 1º
vice-presidente da Comadesma desde 2004, presidente da comissão de
Evangelismo e Discipulado da CGADB e é casado com Ruth Ribeiro
Batista.

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 015/2020, de autoria do Senhor Deputado Professor 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 015/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 238 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que Concede
o Título de Cidadã Maranhense à Senhora Jacinta Silva Machado.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a homenageada
a Senhora  Jacinta da Silva Machado nasceu na cidade de Piracuruca no
Piauí, em 1965. Ela e filha de Raimundo Cardoso Machado e de Ana
Mendes da Silva Machado. Casou-se com José da Silva Lima em sua
cidade de origem. Mudou-se com esposo para cidade de Imperatriz para
trabalhar. Nesta cidade que carrega um significado tão esplendo “Mulher
que governa o Império” Jacinta da Silva Machado e José da Silva Lima
escolheram para terem seus quatro filhos, entre eles um casal de gêmeos.
Todos os seus filhos nasceram nos anos oitentas, sendo a primeira Maria
do Carmo Machado Lima, graduada em pedagogia, Marcos Machado
Lima e o casal de gêmeos Eva Machado Lima e Adão Machado Lima. O
seu filho mis novo, Adão Machado Lima, é graduado em Química e
mestre em Química, área na qual escolheu para atuar e contribuir com
pesquisa neste País. Após seus filhos já adolescentes nos anos noventas,
Jacinta da Silva Machada retornar para sala de aula com aluna da
Escola Municipal Bandeira Tribuzzi, localizado no Bairro Vila Fiquene no
qual reside até hoje. Com muita humildade, inteligência e perseverança
conclui o ensino fundamental nos anos noventas, ano no qual Jacinta da
Silva Machado e abençoada por Deus e é aprovada no concurso público
da prefeitura de Imperatriz ocupando o cargo de Agente comunitária de
Saúde, profissão no qual ela tem muito orgulho, por exercer um serviço
humanizado em que se torna responsável em transmitir para a comunidade
como se prevenir de doenças e obter uma boa saúde. Mas, inspirada
nome Imperatriz “mulher que governa” Jacinta da Silva Machado quer
mais conhecimento, então ela decide cursar o ensino médio, grau de
escolaridade que para muitos Imperatrizense de classe humilde era um
sonho. Então para cursar o ensino médio Jacinta da Silva Machado
obteve-se de vários desafios em que precisava vence entre eles; passar no
processo seletivo para cursa o ensino médio e a distância, pois da sua
casa para colégio é em média cerca de 10km. Assim, mesmo com desafios
do cotidiano Jacinta da Silva machado não desistiu, pois foi provado no
processo seletivo para estudar no Colégio Estadual Dorgival Pinheiro de
Sousa na qual cursou o ensino médio, é conquistou sonhado diploma de
Ensino Médio já nos anos 2000. Depois decidiu estudar no curso de
auxiliar de Enfermagem em seguida técnico de Enfermagem. Em tempo,
Jacinta dá um tempo nos estudos para ajudar na educação dos seus
filhos. Em 2013 já com seus filhos adultos Jacinta decide cursa o ensino
superior, o sonho de entrar na Faculdade. Então, por se baste religiosa
decidiu presta o vestibular para Bacharelado em Teologia na Faculdade
de Educação Santa Terezinha, como se era de esperar Jacinta e aprovada
e cursa. Em 2017 é pleiteada como Bacharel em Teologia sonho
conquistado com muito esforço e dedicação. Por fim hoje, Jacinta da Silva
Machada continua casado com José da Silva Lima iminente a completar
bodas de Rubi, os mesmos agradecidos pelas filhas com dois netos queridos
e amáveis, Kawãn e Ludymilla. Cada dia que passa mais apaixonada pela
vida, pela profissão que exerce e por essa cidade que lhe deu muitas
oportunidades que se considera filha de Imperatriz, uma cidade de
prosperidade, Jacinta da Silva machado é um exemplo de vida e de
superação para todas as mulheres, mães e esposas.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa    n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia
Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou
administrativo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em
casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica,
religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra que a
homenageada se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras da
concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 017/2020, de autoria do Senhor Deputado Professor 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 017/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 239/ 2020

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

do Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2020, de autoria da Mesa
Diretora, que propõe alteração da Resolução Legislativa nº 800/2016, que
Dispõe sobre o Parlamento Estudantil no âmbito da Assembleia Legislativa
do Maranhão.

 Nos termos do presente projeto de resolução, o art. 2º da Resolução
nº 800/2016, passa a vigora com a seguinte redação:

“Art. 2º - O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído
por 22 (vinte e dois) deputados estudantes, dentre os alunos
devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas do
Estado, frequentando o 1º, 2º ou 3° ano do ensino médio ou
frequentando o 1º, 2º, 3° ou 4° do ensino técnico integrado com
o ensino médio.”
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Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III,

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

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;

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

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

O assunto tratado no presente Projeto de Resolução Legislativa é
matéria que enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa
Diretora (conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização
da estrutura administrativa da Assembleia, ou seja alteração do Programa
Parlamento Estudantil, que visa a integração dos alunos das redes públicas
e privadas do Estado com à atividade parlamentar preparando-os para o
pleno exercício da cidadania.

Ademais, é necessário frisar que a Resolução Legislativa é a espécie
normativa para regular matéria de competência exclusiva do Poder
Legislativo, como no caso presente.

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto
de Resolução Legislativa, em face de sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, 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 Resolução Legislativa nº 016/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 240 /2020

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

o Projeto de Lei nº 059/2020, de autoria do Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a Academia
Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares – AMCLAM, 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 entidade, pessoa jurídica de direito privado,
constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos ou de fins
não econômicos, que tem sua sede e foro na cidade de São Luís,
capital do Estado do Maranhão,  que tem por finalidades:   produzir;
publicar; editar; distribuir e divulgar livros ,revistas, vídeos, filmes,
fotos, fitas, discursos magnéticos e outros materiais diversos, bem
como exposições e programas de radiodifusão.

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 059/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 241 /2020

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

o Projeto de Lei nº 060/2020, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que
Declara de Utilidade Pública a União das Associações na Agricultura
Familiar no Estado do Maranhão – UNAAFEM, com sede e foro no
Município de Barra do Corda, neste Estado.

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

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

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil
beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada,  que tem por
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finalidades: promover a união, estimular as parcerias entres os órgãos, em
nosso estado e em outros estados e incentivar nossos associados que o
nosso compromisso com cada um deles e de representa-los e buscar
melhorias de vida para cada um ali representados, e prestara serviços
permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, não fara qualquer
distinção de raça, ou cor, sexo, condição social, credo político ou religioso
ou os portadores de deficiência, Participação em Programas dos governos
municipal, estadual e federal, em Serviços Culturais especialmente
desenvolvidos em prol das comunidades; Busca de Parcerias para
proporcionar cursos profissionalizantes realizar palestras entre outros; e
Desenvolver outras atividades necessárias ou objetivos sociais, durante
todo o ano, que propiciem a sustentação da União e outras atividades
compatíveis.

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 060/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 242/2020

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

o Projeto de Lei nº 048/2020, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que
Declara de Utilidade Pública o Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas FONASC – CBH, com sede e foro em 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  entidade jurídica de direito privado e caráter civil
beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, sediado na
Rua Leôncio José Rodrigues 172, B. Jardim Guanabara, Belo Horizonte,
Minas Gerais. Parágrafo PRIMEIRO-FONASC-CBH-FORUM
NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTAO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS poderá ter representações fora de sua sede, em âmbito
estadual, nacional, internacional e por regiões hidrográficas, que tem  como
objetivos e finalidades:  Representar e fortalecer a atuação de entidades de

interesse público que desenvolvem suas atividades no âmbito da Sociedade
civil e estimulam participação efetiva da mesma nos sistemas de gestão de
recursos hídricos e no uso sustentável da água, garantindo a todos os seus
integrantes os mesmos direitos e deveres; Zelar pela preservação,
conservação e recuperação das águas e pelo desenvolvimento sustentável;
defender e Participar do sistema integrado de gerenciamento dos recursos
hídricos das diversas bacias hidrográficas, seja estadual, nacional e
transnacional que congregam os órgãos governamentais, entre outros.

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 048/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 243 /2020

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

o Projeto de Lei nº 058/2020, de autoria do Senhor Deputado César Pires,
que Considera de Utilidade Pública o “Instituto Kerigma (ISK), com
sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.”

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

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

Trata-se de uma entidade filantrópica, beneficente constituída por
pessoas físicas, tem como objetivo: trabalhar em benefício de pessoas em
situação de vulnerabilidade social, por progresso da comunidade, presta
assistência social aos seus associados e dependentes e prestação de serviços,
com tempo de duração indeterminado.

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,
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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 058/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº244/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 165/2019, de autoria

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Propõe o encaminhamento
de Proposta de Emenda Constitucional ao Congresso Nacional, na forma
do Art.60, inciso III, da Constituição Federal.

Em síntese, a Proposta de Emenda à Constituição, a ser
encaminhada, propõe nova redação ao § 7º do art. 195 da Constituição
Federal, para o fim de conceder imunidade tributária, referente à
contribuição para a seguridade social, aos hospitais públicos, às unidades
públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento.

Registra a Justificativa da propositura que a presente proposta de
Emenda à Constituição Federal, tem o objetivo de reestabelecer o equilíbrio
entre as obrigações impostas aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios e suas respectivas receitas.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais a Proposição
sob exame se encontra consoante o direito.

Ressalta-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição é adequada, nos termos do art. 138, inciso V, alínea “g”, do
Regimento Interno desta Casa, que estabelece:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com
eficácia de lei ordinária matéria de competência privativa
da Assembléia Legislativa e os de caráter político-
processual legislativo ou administrativo, ou quando a
Assembléia deva-se pronunciar em casos concretos, tais
como:
a-(....)
g - proposta de Emenda à Constituição Federal.

Dessa forma, quanto a constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
não há objeção à sua aprovação por esta Casa Legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da Proposição e, por conseguinte pela sua
Aprovação 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 Resolução Legislativa nº 165/2019,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 249 /2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 580/2019, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras
de rodas nas repartições públicas e instituições de ensino públicas e privadas
para uso dos visitantes portadores de deficiência física no Estado do
Maranhão.

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”1.

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

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

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

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

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

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de
iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo,
mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a
prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício
radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/
STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, Rel. Min. Celso de
Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007).
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Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64 da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

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

No caso concreto, em que pese ser o conteúdo da proposição
bastante meritório, o presente Projeto de Lei pretende expedir comando
obrigacional a órgãos do Poder Executivo, qual seja, determinar a aquisição
de cadeiras de rodas, ferindo, portanto, a arquitrave constitucional da
separação dos poderes.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 580/2019, por possuir
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 580/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 253 /2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 590/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Dispõe sobre convocação e o comparecimento de policiais
militares às audiências, na justiça estadual, quando convocados na condição
de testemunhas ou autores da prisão e/ou apreensão e dá outras providências.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum

vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64 da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

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

No caso concreto, o presente Projeto de Lei pretende determinar
convocação de servidores públicos do Poder Executivo, ferindo, portanto,
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a arquitrave constitucional da separação dos poderes.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 590/2019, por possuir
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 590/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE

SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 405 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 239/2020, de autoria do

Órgão do Ministério Público Estadual, que propõe nova redação ao Art.
11-C da Lei nº 8.077, de 07 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a criação
de Carreira e Cargos de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão, fixa os valores de sua remuneração, e
dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Art. 11-C da Lei nº
8.077, de 07 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11-C – O servidor efetivo colocado à disposição do
Ministério Público, quando nomeado para cargo em comissão,
perceberá a remuneração de seu cargo de  origem, acrescida
de oitenta e cinco por cento do vencimento do cargo
comissionado, a  título de representação, não podendo a soma
dessa verba com a remuneração do cargo de origem exceder o
teto remuneratório constitucional”. (NR)

Na exposição de motivos que acompanha a propositura de Lei,
esclarece que o dispositivo que se pretende conferir a nova redação acima,
o servidor público efetivo, colocado à disposição do Ministério Público
do Maranhão, que venha a ser nomeado para o exercício de cargo em
comissão,  percebe a remuneração de seu cargo de origem, acrescida de
oitenta e cinco por cento do vencimento do cargo comissionado, a título de
representação, não podendo a soma desta com a retribuição daquele exceder
o vencimento do cargo comissionado de Diretor-Geral.

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

Com efeito, é da competência do Ministério Público a deflagração
do processo legislativo quando o assunto refere-se aos seus membros, sua
Lei Orgânica e seus servidores.  Neste contexto, vejamos o que determina
o art. 127, §2º, da Magna Carta Federal:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos
e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de
provas ou de provas e títulos, a              política remuneratória
e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento.”

O Ministério Público, consideradas as prerrogativas constitucionais
que lhe acentuam as múltiplas dimensões em que se projeta a sua autonomia
– dispõe de competência para praticar atos próprios de gestão, cabendo-
lhe por isso mesmo sem prejuízo da fiscalização externa, a cargo do Poder
Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas e , também, do controle
jurisdicional, adotar as medidas que reputar necessárias ao pleno e fiel
desempenho da auto missão que lhe foi outorgada pela Lei Maior. A
autonomia administrativa prevista no dispositivo constitucional acima
descrito indica que o Ministério Público pode se autogerir, por exemplo,
criando e/ou extinguindo seus cargos e serviços auxiliares, traçando a política
remuneratória e os planos de carreira etc.

Nota-se que o Projeto de Lei, sob exame, na redação proposta,
almeja o Ministério Público do Estado do Maranhão a ajustar as normas
que regem a Carreira e os Cargos de Apoio Técnico-Administrativo da
Instituição ao exercício pleno da sua chefia pelo Procurador-Geral de Justiça,
para que este possa, na busca do interesse público e observando o princípio
constitucional da efetividade, ter mais um componente para exercer
plenamente a sua gestão e cumprir os melhores resultados na Administração
do Ministério Público do Maranhão, alcançando o melhor aproveitamento
de recursos técnicos e humanos.

Sendo assim, o Projeto de Lei obedece a reserva de iniciativa
sendo formalmente constitucional, no tocante a matéria também não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou
antijuridicidade.

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

239/2020, em análise, em face de sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho,
para apreciar a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 239/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 30 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires
Deputado Adriano
Deputado Ariston Sousa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Fernando Pessoa
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 016/2017. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA VISUAL SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do presente contrato
em 12 (doze) meses, com início em 06 de junho de 2020 e término em 05
de junho de 2021. VALOR TOTAL: R$ 119.401,12 (cento e dezenove
mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), tendo sido emitida,
para a cobertura das despesas relativas a este Aditivo, a Nota de Empenho
n.º 2020NE001083 de 05/06/2020,.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão
Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa;
Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.40.99
– Outros Serviços de TIC-PJ; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação:
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro;
Histórico: Prorrogação do Contrato 016/2017, para serviço de manutenção
do painel eletrônico. BASE LEGAL:  Art. 57, III da Lei nº 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 1391/2020-AL. DATA DA ASSINATURA:
05/06/2020. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA -
EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ nº
23.921.349/0001-61. São Luís–MA, 30 de junho de 2020. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 283/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta Processo nº
5154/2019-ALEMA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ
LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula nº
1618263, ambos lotados na Diretoria de Comunicação Social, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal  e  Fiscal Substituto, da Ordem de
Fornecimento,  firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado e a
Empresa 4S Informática Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 79.647.087/
0001-43, que tem como objeto contratação de empresa especializada  na
manutenção corretiva Gerador de Caracteres NewGC1Dc/Doungle
(Número Série VS4813296DHI), MS-800HD c/ 2 FR-200D  com
Remoto MS-800HD e do Cabo remoto Mod. CHDS-03, Modelo MS
800HD (Número de série 08933 e 08934) conforme Processo
Administrativo nº 5154/2019-DCS/ALEMA, conforme determina o Art.
25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 01 de
abril de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 337/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para constituírem

a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 13/2017, firmado entre a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o a empresa Polo
Arquitetura e Construção Ltda., que tem por objeto a execução de serviços
de elaboração de estudos e projetos de arquitetura e engenharia conforme
determina  Clausula Dezenove do Contrato nº 13/2017, Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

· GERALDO OLIVEIRA JUNIOR – matrícula 1646314 –
Presidente;

· VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA – matrícula 1629666 –
Presidente Substituto

· ANA CRISTINA COELHO MORAIS - matrícula 1660398 –
Membro

· ALOISIO DUAILIBE BRITO PASSOS PINHEIRO - matrícula
1646645 - Membro

· ANDRE MAURICIO DAMASCENO FERREIRA - matrícula
nº 1642545 – Membro

· ANDREIA DE LOURDES SEGUINS FEITOSA - matrícula
1657923 - Membro

· JOSE PAULO FREITAS DE CARVALHO MELO - matrícula
1603885 - Membro

· LUIS CARLOS MENA BARRETO DE AZEVEDO - matrícula
897652 - Membro

DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE PASTOS BONS,
referente ao Processo Administrativo nº 1106/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas para população de baixa renda,
em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 23/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE PASTOS BONS - CNPJ nº 05.277.173/0001-75.  São Luís – MA, 30
de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE BACABEIRA,
referente ao Processo Administrativo nº 1106/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
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preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 23/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE BACABEIRA - CNPJ nº 01.611.396/0001-76.  São Luís – MA, 30 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e AMIGOS DA CIDADE, referente ao
Processo Administrativo nº 1103/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição
de 2.250 (duas mil duzentas e cinquenta) cestas básicas para população
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período de
enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas
chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual
está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas
no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos
termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
AMIGOS DA CIDADE - CNPJ nº 07.630.300/0001-01.  São Luís – MA,
30 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO
POVOADO BOA VISTA, referente ao Processo Administrativo nº 1092/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2255 (duas mil duzentas e
cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 22/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DO POVOADO BOA VISTA - CNPJ nº 00.721.771/
0001-78.  São Luís – MA, 30 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo
- Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 38/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO DISTRITO DE SANTO ONOFRE, PE AUZILANDIA SANTA
LUZIA - MA, referente ao Processo Administrativo nº 1142/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 755 (setecentas e cinquenta e
cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia

COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 25/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ONOFRE, PE
AUZILANDIA SANTA LUZIA - MA - CNPJ nº 15.050.448/0001-97.
São Luís – MA, 30 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 41/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLINAS, referente ao Processo Administrativo nº 1189/2020 - ALEMA.
OBJETO: Distribuição de 150 (cento e cinquenta) cestas básicas para
população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade
de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica durante o período
de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados
pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do
Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio
do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes
especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros.
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ nº 06.113.682/
0001-25.  São Luís – MA, 30 de junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo
- Procurador – Geral.
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