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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/06/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.06.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2008, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
DISPÕE SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA INICIATIVA POPULAR
PARA A PROPOSIÇÃO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
NA FORMA DE SUBSTITUTIVO – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES.

II – VETO TOTAL EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

2. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 054/2018, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE
DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES
NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

III - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 354/19)

3. PROJETO DE LEI Nº 022/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A
HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO BANCÁRIO, ESTABELECE
DIREITOS E DEVERES, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI Nº 219/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 024/2019) QUE
EXTINGUE A FUNDAÇÃO NICE LOBÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E

RELAÇÕES DO TRABALHO, RELATOR DEPUTADO DUARTE
JÚNIOR.

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

6. PROJETO DE LEI Nº 245/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM, ESTABELECE DIRETRIZES PARA A
PREVENÇÃO E A PUNIÇÃO DE ATOS DE VANDALISMO,
PICHAÇÃO E DEPREDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES E
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

7. PROJETO DE LEI Nº 254/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE  DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO PSICOTERÁPICO A
PESSOAS COM DEPRESSÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E
COMISSÃO DE SAÚDE, RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 356/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS
DESTA CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A
POPULAÇÃO DE ARARI, PELA PASSAGEM DO 139°
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO
DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. REQUER AINDA,
QUE SEJA DADA CIÊNCIA AO SENHOR DJALMA DE MELO
MACHADO, PREFEITO MUNICIPAL, E AO SENHOR EVANDO
BATALHA PIANCÓ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
E A TODOS OS SEUS PARES. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSENCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 357/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS
DESTA CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A
POPULAÇÃO DE PRESIDENTE DUTRA, PELA PASSAGEM DO
76° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO
NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. REQUER AINDA,
QUE SEJA DADA CIÊNCIA AO SENHOR JURAN CARLOS DE
SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, E AO SENHOR BINÉ SOARES,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS
PARES. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 361/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, SOLICITANDO A ESTE
PODER MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS, AO SECRETÁRIO
DE CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO, SR. DIEGO
GALDINO, DEMONSTRANDO ADMIRAÇÃO PELO
TRABALHO DESENVOLVIDO EM SÃO LUÍS PARA
DIVULGAÇÃO DA PRINCIPAL FESTA POPULAR DO ESTADO,
O SÃO JOÃO DO MARANHÃO.
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VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 360/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONDOLÊNCIAS À FAMÍLIA DO PASTOR LUCAS
EVANGELISTA ROCHA VIANA, ATRAVÉS DA IGREJA BATISTA
DO OLHO D’ÁGUA, VITIMADO EM GRAVE ACIDENTE
OCORRIDO NA NOITE DE 22/06/19.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/06/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 332/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, dispõe sobre a obrigatoriedade da
comprovação das condições de acessibilidade para fins de concessão
de autorização para eventos culturais, desportivos e espetáculos em
geral.

2. PROJETO DE LEI Nº 333/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, estabelece prazos para que as instituições de
ensino deem respostas às solicitações de diplomas, certificados e
requerimentos de seus alunos.

3. PROJETO DE LEI Nº 334/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, dispõe sobre a prática da Black Friday em
estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 335/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, dispõe sobre o plano de fomento a formação
continuada de professores, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº  336/19, de autoria da Senhora
Deputada Doutora  Thaiza Hortegal dispõe sobre a gratuidade de água
potável filtrada em lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e shopping
centers.

6. PROJETO DE LEI Nº 337/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, institui o Estatuto Maranhense de Defesa
aos Animais, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 338/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas,
no âmbito do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 339/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, dispõe sobre a reserva de 10%(dez por
cento) das moradias disponibilizadas em programa habitacional do
Estado do Maranhão às mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, concede o Título de
Cidadã Maranhense à Professora Doutora Kátia Evangelista Régis.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 328/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que garante desconto de 50% do pagamento de
IPVA aos proprietários de motocicletas que sejam doadores de sangue
para o HEMOMAR, na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI N° 329/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a participação
obrigatória em festas religiosas nas escolas e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 330/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que altera a redação do artigo 7° da Lei
5.715 de 11 de junho de 1993.

4. PROJETO DE LEI N° 331/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de serviços de internet, TV por assinatura, seja a cabo
ou por satélite, telefonia fixa e móvel cancelarem a multa de fidelidade
caso o usuário venha a perder vínculo empregatício, e dá outras
providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 061/19,
de autoria da Senhora Deputada Detinha, que institui o “Prêmio

Prefeitura Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública” e dá outras
providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/19,
de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a criação do “Comitê de
Gestão Estratégica” da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 324/19, de autoria da Mesa Diretora,

que altera e acrescenta dispositivos a Lei n° 8.838, de 11 de julho de
2008.

2. PROJETO DE LEI N° 325/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a extinção, criação e alteração da denominação de
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 326/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui o programa “Maranhão Limpo”
e dá    outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 327/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade para que
fornecedores de serviços prestados de forma contínua estendam o
benefício de novas promoções a consumidores antigos.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 060/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos.

ORDINÁRIA 4ª E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 319/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 320/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI N° 321/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o fornecimento do
“botão do pânico” para as mulheres em situação de risco, nas condições
que especifica.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 25 DE JUNHO DE 2019.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

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.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 332 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação
das condições de acessibilidade para fins de
concessão de autorização para eventos culturais,
desportivos e espetáculos em geral.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As autorizações, licenças, alvarás e demais documentos
afins para realização de eventos culturais, desportivos e espetáculos
em geral, somente serão concedidos pelos órgãos competentes mediante
a comprovação do cumprimento dos requisitos de acessibilidade para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Art. 2º A comprovação do cumprimento dos requisitos de
acessibilidade deverá constar nas Anotações de Responsabilidade
Técnica – ART – já obrigatórias para fins autorizativos, devendo ser
emitida por profissional habilitado para as previsões e aferições
necessárias.

Parágrafo único. Os requisitos de acessibilidade obrigatórios
para concessão de autorização para eventos de que trata essa lei deverão
seguir as definições do Decreto 5.296/2004 (Lei de Acessibilidade) da
Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), da NBR 9050 da ABNT
e demais legislações pertinentes.

CAPÍTULO II
DA ACESSIBILIDADE EM EVENTOS CULTURAIS,

DESPORTIVOS E ESPETÁCULOS EM GERAL

Art. 3º Somente receberão autorização, licença ou alvará para
realização as produtoras de eventos ou qualquer outra instância
promovente que:

I – assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços
prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das
atividades de que trata este artigo;

II - assegurar a participação da pessoa com deficiência em
jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas,
inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais
pessoas.

§ 1º A garantia de acesso determinada neste artigo aplica-se,
também, a eventos culturais ou esportivos e espetáculos em geral,
realizados ao ar livre, incluindo suas instalações fixas ou provisórias,
promovidos pelo Poder Público ou por agentes privados

§ 2º Em caso de eventos com remanejamento de trânsito, deverá
ser apresentada no ato do pedido da autorização/licença/alvará a rota
acessível alternativa, que assegure o tráfego de veículo que transporte
a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, à área de embarque e
desembarque mais próxima possível ao local do evento.

§ 3º A instância promovente do evento, pública ou privada, é
responsável pela comunicação da rota acessível para pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida aos agentes atuantes no processo
de remanejamento de trânsito, de modo a assegurar que a informação
seja dada de forma clara e satisfatória a quem de direito.

Art. 4º Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de
esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão
reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de
acordo com a capacidade de lotação da edificação ou espaço, observadas
as condições de segurança e estrutura que garanta tratamento digno e
adequado aos usuários desse espaço.

§ 1° Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem
ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade,
em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados,
evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, sendo
proibida também a obstrução da visibilidade para pessoas que não
podem permanecer em pé, em conformidade com as normas de
acessibilidade.

§ 2º Os eventos a que se referem esse artigo deverão contar
com interpretação de LIBRAS e audiodescrição, a fim de garantir a
acessibilidade cultural às pessoas com deficiência auditiva e visual.

§ 3° No caso de não haver comprovada procura pelos assentos
reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas
sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o
disposto em regulamento.

§ 4° Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem
situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um)
acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e
comunitário.

§ 5º Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver,
obrigatoriamente, banheiros físicos ou químicos acessíveis próximos
ao espaço, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme
padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de
emergência.

§ 6º Todos os espaços das edificações previstas no caput deste
artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor.

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES

Art. 5º Em caso de apresentação de pedido de autorização/
licença/alvará cujos itens de acessibilidade estejam incompletos, será
concedido prazo máximo de (05) cinco dias para realização das
adequações obrigatórias necessárias, que deverão constar na ART.

§ 1° A não apresentação das adequações obrigatórias na ART
dentro do prazo acima citado, ensejará o indeferimento da autorização/
licença/alvará de funcionamento do evento.

§ 2º A autorização/licença/alvará concedida, vincula os requisitos
apontados na ART, de modo que o descumprimento durante o evento,
dos itens apresentados, ensejará a aplicação de multa no valor de 3
(três) salários mínimos vigentes, para cada item obrigatório
descumprido, a ser revertido para o Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência.

§ 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei será exercida
pelos órgãos de direito e controle aplicáveis, no exercício de suas
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competências legais, considerando a natureza de cada evento, público
ou privado.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 24 de junho de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, cumpre destacar a competência dessa Casa para
legislar sobre a matéria em tela, uma vez que é legítima no que concerne
a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, conforme preceitua
o artigo 24 da CFRB, que registra que compete à União, aos Estados e
ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e
integração social das pessoas com deficiência, conforme o inciso XIV.

Ademais, as diversas legislações que tratam as minúcias da
matéria, tais como o Dec. 5.296/2004, a Lei 13.136/2015, a NBR9050,
entre inúmeros outros diplomas, dispõem acerca das condições de
acessibilidade obrigatórias a essas pessoas, que segundo dados oficiais
do IBGE, representam aproximadamente 25% da população brasileira.

O Decreto n°5.296/04, em seu artigo 8°, define acessibilidade
como sendo a condição para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas
e meios de comunicação e informação, por pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida. O mesmo artigo classifica como barreira
qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade
de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação.

Na mesma esteira, é fundamental ressaltar a importância do
processo de construção e ratificação, pelo Brasil, da Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo
Facultativo, de 2007. Tal documento pode ser considerado uma síntese
do processo histórico vivido em relação à inclusão das pessoas com
deficiência e um marco para as próximas décadas. Este é o primeiro
tratada de Direitos Humanos do século XXI e envolveu diferentes
esferas do governo e da sociedade civil organizada no seu processo de
construção, redação, articulação e aprovação.

Um dos pontos a serem ressaltados da Convenção é que esta
assume que a deficiência não diz respeito somente ao indivíduo, mas
relaciona as barreiras e a interação das pessoas com deficiência com o
ambiente. Isso porque “a deficiência é um conceito em evolução e que
resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas”.

Este novo olhar sobre a deficiência fundamenta uma série de
desdobramentos e novos conceitos, por exemplo, o de Desenho
Universal, que, segunda a Convenção da ONU sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, prevê a concepção de produtos, ambientes,
programas e serviços para todas as pessoas, sem qualquer tipo de
discriminação. O conceito de Desenho Universal deve ser um princípio
estruturante para a formulação de políticas que tenham como princípio
a democratização do acesso à cultura. Assim, a Convenção aponta no
artigo 30 à cultura o direito à participação das pessoas com deficiência
na vida cultural, tendo acesso a bens culturais, a programas e a atividades
culturais em formatos acessíveis.

Mais recentemente, foi sancionada a Lei 13.146/2015 – Lei
Brasileira de Inclusão que aponta que as pessoas com deficiência têm
direito à cultura, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
sendo garantido o acesso aos bens culturais em formatos acessíveis.
Além disso, aponta que é vedada a recusa de oferta de obra intelectual
em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento,
inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade
intelectual. No que diz respeito à oferta de audiovisuais nas salas de
cinema, a lei prevê que devem ser oferecidas, em todas as sessões,
recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência.

Constata-se, portanto, que o país possui um marco legal
abrangente e, ao mesmo tempo, específico em relação às várias
demandas relativas à acessibilidade para a produção cultural,
notadamente a audiovisual.

No entanto, existe uma violação reiterada desses direitos
garantidos no âmbito constitucional e federal, haja vista as autorizações
para eventos culturais serem emitidas sem a devida comprovação do
cumprimento das condições de acessibilidade, que assegure a essa
população o acesso pleno à cultura. A maior parte delas sequer prevê
a acessibilidade, mesmo sendo essa norma obrigatória.

Nesse sentido, as pessoas com deficiência ficam excluídas
quanto ao acesso à cultura e ao lazer, sendo obrigadas a não participarem
da vida comum social, devido à recusa das instâncias promoventes de
eventos a cumprirem condições essenciais para acesso dessa população.
Em face da evidente repercussão social desta proposta, contamos com
o pleno apoio dos integrantes desta Casa de Leis para sua rápida
aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 24 de junho de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 333 / 19

Estabelece prazos para que as instituições de ensino
deem respostas às solicitações de diplomas,
certificados e requerimentos de seus alunos.

Art. 1º Ficam estabelecidos prazos para que as instituições de
ensino respondam às solicitações de seus alunos nos seguintes termos:

I – 30 dias, para emissão de certificados;
II – 48 horas, para requerimentos em geral e demais solicitações.
Art. 2º As instituições de ensino devidamente credenciadas

pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas
no prazo máximo de sessenta dias, contados da data da colação de grau
de cada um dos seus egressos.

§ 1º O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo
de sessenta dias, contatos de sua expedição.

§ 2º As instituições de ensino que não possuem prerrogativa de
autonomia para o registro de diploma por elas expedidos deverão
encaminhar o diploma para as instituições de ensino registradoras no
prazo máximo de quinze dias, contados da data da colação de grau.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, as instituições de ensino
registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta
dias, contados do recebimento do diploma procedente de instituições
de ensino expedidora.

Art. 3º Os prazos constantes no artigo 2º, caput e parágrafos,
poderão ser prorrogados pelas instituições de ensino uma única vez,
por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição
de ensino superior.

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

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 24 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso V, diz
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação,
à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

Acrescentam-se a isso, os incisos, V, VIII e IX do art. 23 da
CF, que prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões,
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produção e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor.
Além disso, tais entes podem legislar concorrentemente sobre educação,
cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Em sendo assim, nesta seara, o presente
projeto, além de beneficiar fornecedores de serviços, beneficiaria,
principalmente, os consumidores.

São muito comuns os problemas relatados por alunos que
concluíram seus cursos e já esperam diploma há 2 (dois), 3 (três), 4
(quatro), 5 (cinco) ou mais anos. Esta prática, além de totalmente
descabida, tem gerado sérios problemas aos alunos que, sem o diploma,
muitas vezes são impedidos de alçarem a uma progressão na carreira
profissional ou, até mesmo, enfrentam dramas profundos quando são
aprovados em concursos e não dispõem da documentação necessária
para posse.

Pode parecer estranho que o parlamento seja obrigado a legislar
sobre um assunto que a simples atuação ética e um pouco de bom
senso seria suficiente para resolver. Porém, o número de ações no
judiciário e o número de reclamações nos órgãos de proteção ao
consumidor, ou até mesmo de reclamações registradas em sítios
eletrônicos voltados para a proteção do consumidor demonstram que
será necessária a intervenção desta Casa.

É fato que, diante do avanço tecnológico que vive o Brasil e,
em consequência, do fato de que as instituições sobre notas, presenças
e adimplemento de seus alunos, é inaceitável crer que uma instituição
demande anos para entregar um diploma a determinado aluno sobre
quem detém todas as informações. Assim, é relativamente simples
para a instituição de ensino encaminhar a emissão dos referidos
diplomas em prazo bastante razoável e sem custo adicional para o
aluno.

Feitas tais considerações, esta proposta pretende estabelecer
regras para um segmento social que vem enfrentando graves problemas
na obtenção de documentos que lhes são devidos. Acreditamos que a
delimitação de prazos a serem observados contribuirá muito para o
fim de problemas que, sequer, deveriam existir, mas que,
lamentavelmente, vem causando sérios problemas a muitos estudantes.

Cumpre salientar que os prazos acima para emissão de
diplomas foram assinalados com base no artigo 19 da portaria 1.095 de
25 de outubro de 2018, do Ministério da Educação.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 24 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 334 / 19

Dispõe sobre a prática da Black Friday em
estabelecimentos comerciais, e dá outras
providências.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a conduta dos estabelecimentos
comerciais (lojas, supermercados, sites de comércio eletrônico e
similares) que adotam em suas transações comerciais a prática da Black
Friday.

Art. 2º Constituem objetivos desta Lei:
I - estabelecer regras e normas de condutas e boas práticas

comerciais durante a Black Friday, objetivando o respeito aos direitos
dos consumidores e às lojas parceiras ou concorrentes que atuam de
maneira legítima.

II - criar um ambiente de legalidade e respeito mútuo entre os
estabelecimentos comerciais e consumidores da Black Friday.

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais que aderirem à Black
Friday se comprometem a fornecer informações verdadeiras, corretas,

claras e inequívocas sobre os produtos ou serviços em promoção, em
especial sobre o preço praticado sem desconto.

§ 1º As ofertas devem distinguir claramente o produto que tem
preço reduzido daquele que não sofreu alteração de preço.

§ 2º Os preços promocionais da Black Friday e os preços
tradicionalmente praticados pelos estabelecimentos comerciais devem
ser apresentados com clareza ao consumidor, sendo vedado o aumento
falso dos preços para valorização ilusória do desconto.

Art. 4º Os estabelecimentos comerciais de que trata o caput do
art. 1º ficam obrigados a guardar informações relativas aos preços
praticados nos produtos e serviços ofertados, há, pelo menos, 3 (três)
meses antes da Black Friday.

Art. 5º O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às
sanções previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 19 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta legislativa tem por objetivo suplementar
a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências. O Projeto de Lei em questão
tem por finalidade disciplinar a conduta dos estabelecimentos comerciais
que adotam em suas transações comerciais a prática da Black Friday.

A Black Friday é uma megaliquidação tradicional nos Estados
Unidos da América e que, desde o ano de 2010, passou a integrar o
calendário do comércio brasileiro. O evento tem atraído cada vez mais
consumidores, principalmente usuários de vendas pela internet, o
chamado e-commerce, tendo em vista a facilidade que esse meio
proporciona.

Apesar de ser uma excelente oportunidade para se adquirir
produtos e serviços com descontos acima do praticado em dias normais
de vendas, a Black Friday também traz ao consumidor o aumento do
risco de ter seus direitos violados, motivo pelo qual é preciso redobrar
a atenção e reclamar eventual desrespeito a esses direitos.

Um dos direitos do consumidor que, talvez, seja o mais violado
nessa época, é a proibição de publicidade enganosa, uma vez que não é
raro, durante a Black Friday, a “maquiagem” de preços, ou seja, a
tentativa de algumas lojas de induzirem o consumidor a acreditar que
existe um desconto, quando na verdade, era o mesmo encontrado em
período anterior ou correspondente à redução do preço para o valor
que se encontrava antes de aumentos realizados no período que
antecedeu à megaliquidação.

É direito do consumidor ter acesso a informações prévias,
corretas, claras e inequívocas!

Por fim, é preciso lembrar que toda informação ou publicidade,
independentemente de seu formato, integra o contrato que vier a ser
celebrado e, nessa medida, possibilita ao consumidor exigir determinada
oferta que houver sido feita. Com esses cuidados, é possível transformar
a Black Friday em excelente oportunidade de compras.

Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 335 / 19

Dispõe sobre o plano de fomento a formação
continuada de professores, e dá outras
providências.
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Art. 1º As empresas que patrocinarem bolsas de estudo para
professores que ingressam em curso de nível superior, como graduação,
pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, em atendimento
ao disposto pelo parágrafo 4º do artigo 62 da Lei Federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da
educação nacional, poderão, em contrapartida, exigir dos beneficiários
que lhes prestem serviço para implementação de projetos de
alfabetização ou de aperfeiçoamento de seus empregados, bem como
outras atividades compatíveis com sua formação profissional.

Art. 2º Os serviços a que se referem o artigo 1º desta Lei serão
prestados após a conclusão do curso, por tempo proporcional ao
período em que vigorou a bolsa, não podendo ultrapassar o período de
04 (quatro) anos, nem obrigar o beneficiário a mais de 02 (duas) horas
diárias de trabalho, considerando-se apenas os dias úteis, na forma da
Lei.

Parágrafo único. Se a bolsa for concedida pela própria
instituição de ensino superior frequentada pelo beneficiário, esta poderá
exigir do mesmo a prestação de serviço durante a realização do curso.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua aplicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman

em São Luís, 14 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A referida Proposição propõe o fomento a formação continuada
de professores, visando melhorar cada vez mais as práticas pedagógicas
dos docentes e, consequentemente, o apoio aos alunos na construção
de conhecimentos, constituindo significativa harmonia nas relações de
ensino-aprendizagem. Visando garantir uma melhor prestação do serviço
de educação no Maranhão, tais implementações se mostram
imprescindíveis.

É consabido que a educação é resguardada constitucionalmente,
sendo competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, conforme art. 23, V, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Além disso, compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, dentre outras questões,
sobre educação, nos termos do art. 24, IX, da Carta Magna.

Faz-se mister destacar, ainda, a previsão da Lei Federal nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Em seu artigo 62, fica estabelecido que a formação
de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para
o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
normal. Ainda no mesmo artigo, no parágrafo 4º, atribui-se à União, o
Distrito Federal, os Estados e os Municípios o incentivo a formação
de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública
mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena,
nas instituições de educação superior.

Ressalta-se que os dispositivos da presente Proposição visam
a incentivar e estimular a formação de professores em nível superior.
Trata-se, portanto, de matéria de educação à qual a Constituição atribui
competência legislativa concorrente (art. 24, IX, da CRFB/88), e não
sobre Direito Civil, tampouco sobre Direito do Trabalho.

Ressalta-se que esse é o atual entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que já se manifestou diversas vezes sobre a matéria,
como no caso da ADI 4.060, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal
Pleno, DJe de 4/5/2015, e ADI 2.663, do RIO GRANDE DO SUL, de
relatoria do mesmo Ministro.

Frisa-se que legislações análogas estão em vigor em outros
estados, como é o caso da Lei nº 11.743, de 5 de março de 2002, do
Estado do Rio Grande do Sul.

Com estes argumentos, que julgo suficientes para justificar a
importância desta Proposição, minha expectativa é de que o digno
Parlamento lhe dê boa acolhida.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 24 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 336 / 19

Dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada
em lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e
shopping centers.

Art. 1º Os bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping
centers ficam obrigados a fornecer água potável filtrada, gratuitamente
e na quantidade solicitada, para consumo imediato.

Parágrafo único. Em estabelecimentos com grande fluxo de
pessoas, o local destinado à coleta da água potável e filtrada deve estar
em local visível e de fácil acesso.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se água potável filtrada
aquela proveniente da rede pública de abastecimento que, para melhoria
de sua qualidade, tenha passado por dispositivo filtrante.

Art. 3°- Os estabelecimentos ficam obrigados a colocarem
informativos em locais visíveis aos clientes sobre a gratuidade da água
potável.

Art. 4º O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às
sanções previstas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor

Art. 5º Os estabelecimentos especificados no artigo 1º terão o
prazo de 60 dias para se enquadrarem nas exigências da presente Lei,
contados a partir de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 Diante do grande consumo de água mineral a cada ano no mundo
inteiro, o ideal é reduzir a água engarrafada para o mínimo necessário,
sendo a água filtrada o mais indicado para consumo em casa ou no
trabalho. Agindo dessa forma estamos evitamos a geração de mais lixo
e até a possibilidade de nos expormos a riscos desnecessários, que são
geralmente associados ao consumo de água em garrafas plásticas.

Ao chegar ao meio ambiente, principalmente nos oceanos, mares
e rios, as garrafas pets levam aproximadamente 400 anos no processo
de degradação. Além disso acabam transforma-se em micropláticos,
que são pequenas partículas plásticas poluentes e tóxicas responsáveis
pela morte de milhares de animais.

O impacto ambiental causado pelas garrafas plásticas também
é sentido por nós humanos. O politereftalato de etileno (PET) possui
flatlatos em sua composição, um composto químico que, de acordo
com estudos, desenvolve diabetes e obesidade em homens. Em sua
composição, também há xenoestrogênio, que pode causar o
desenvolvimento de alguns problemas de saúde para as mulheres, como
doenças ovarianas (endometriose e síndrome do ovário policístico) ou
mesmo uma desregulação hormonal.

O projeto foi criado com o objetivo de valorizar o acesso do
cidadão à água tratada, um direito universal reconhecido pela ONU.
Incentivamos o consumo da água tratada e filtrada em substituição à
água engarrafada. Desta forma promovemos o consumo responsável
da água em restaurantes, empresas, hotéis e nas residências, eliminando
os impactos ambientais negativos associados à produção, transporte e
disposição final das embalagens descartáveis.

Grandes países preocupados com diminuição do consumo de
água em garrafas plásticas e materiais que degradem o planeta, a Itália
tem um bom exemplo neste sentido. Lá funcionam, as Casas da Água
– postos de fornecimento de água mineral, com autoatendimento 24
horas, distribuídos por todo o país, inclusive nas maiores cidades,
como Roma e Milão.
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Quando comparamos o ciclo de vida das embalagens PET com

o de alumínio e vidro, a PET é a que causa maiores impactos ambientais,
sejam diretos, indiretos ou pós-consumo.

Diante de todo o impacto ambiental e prejudicial à nossa saúde,
o plástico não deixa de ser um material importante, moderno e flexível
para o homem na sociedade atual. Contudo, para seguirmos rumo a um
mundo mais sustentável, é preciso repensarmos em sua utilização e
evitarmos cada vez mais os produtos descartáveis, principalmente os
que não são biodegradáveis.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, visto que será
uma forma de contribuirmos com o meio ambiente, evitando assim o
máximo de consumo de água em garrafa plástica, que tanto se torna
prejudicial ao meio ambiente e à população. Assim sendo, submetemos
à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 20 de junho de 2019 – THAIZA HORTEGAL
- Deputada Estadual.

PROJETO DE LEI 337 DE 2019

Institui o Estatuto Maranhense de Defesa dos
Animais, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS GERAIS

Artigo 1º - O objetivo da presente lei é assegurar e proteger a
vida e o bem-estar dos animais em todo o território do Estado do
Maranhão.

§1º Ninguém deverá, por razões não justificáveis, causar dor,
sofrimento ou lesão moral aos animais.

§2º O disposto nesta Lei aplica-se aos animais das espécies
classificadas como filo Chordata e subfilo Vertebrata, observada a
legislação ambiental.

Artigo 2º - São objetivos desta lei:
I - garantir o acesso à informação sobre o bem-estar dos animais

e o estímulo à conscientização e à educação para a guarda responsável;
II - combater os maus-tratos e toda a forma de violência,

crueldade e negligência praticadas contra os animais;
III - proteger os animais contra sofrimentos desnecessários,

prolongados e evitáveis;
IV - promover a saúde dos animais com o objetivo de garantir

a saúde da população humana e a melhoria da qualidade ambiental
como parte da saúde pública.

Artigo 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I - filo Chordata: animais que possuem, como características

exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença de notocorda,
fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único;

II - subfilo Vertebrata: animais cordados que tem, como
características exclusivas, um encéfalo grande encerrado numa caixa
craniana e uma coluna vertebral;

III - bem-estar animal: a promoção da saúde física e mental dos
animais, de modo a lhes assegurar o provimento de suas necessidades
naturais e liberdades.

SEÇÃO II
DO DIREITO DOS ANIMAIS AO BEM-ESTAR

Artigo 4º - Todos os animais em território maranhense serão
tutelados pelo Estado e possuem direito à existência em um contexto
de equilíbrio biológico e ambiental, de acordo com a diversidade das
espécies, raças e indivíduos.

§1º - A integridade física e mental e o bem-estar dos animais são
considerados interesse difuso, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de protegê-los e de promover ações que garantam
o direito estabelecido no caput, além de coibir práticas contrárias a esta
Lei;

§2º - Aos animais deve ser dispensada a dignidade de tratamento
reservada aos seres sencientes;

§3º - Os animais tem interesses individuais e coletivos, distintos
dos interesses individuais e coletivos dos seres humanos, devendo a
autoridade, no caso de colisão de interesses, proceder a uma ponderação
que não se confine a juízos de utilidade ou de funcionalização aos
interesses individuais e coletivos dos seres humanos;

§4º - Na ausência de disposição em contrário, os animais se
beneficiam da proteção jurídica conferida às coisas e às pessoas jurídicas.

SEÇÃO III
DOS DEVERES EM RELAÇÃO À GUARDA DE ANIMAIS

Artigo 5º - Toda pessoa física ou jurídica que mantenha animal
sob sua guarda ou seus cuidados deverá:

I - fornecer alimentação e abrigo adequados à espécie, à raça ou
à idade do indivíduo;

II - garantir espaço adequado e apropriado para a manifestação
do comportamento natural, individual ou coletivo, da espécie;

III - assegurar a inexistência de circunstâncias capazes de causar
ansiedade, medo, estresse e angústia;

IV - empreender todos os esforços para o animal conviver ou
ser alojado com outros da mesma espécie, dependendo das
circunstâncias específicas e do comportamento da espécie;

V - prover cuidados e medicamentos sempre que for necessário
e quando constatada dor ou doença.

SEÇÃO IV
DA VEDAÇÃO AOS MAUS-TRATOS

Artigo 6º - São vedadas quaisquer formas de maus-tratos e
atos de crueldade contra os animais.

Parágrafo único - Consideram-se maus-tratos, sem prejuízo
de outras condutas decorrentes de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
direta ou indireta, expor o animal a perigo ou a danos diretos e indiretos
à vida, à saúde, e ao seu bem-estar, causando-lhe dor, lesões ou
sofrimento.

Artigo 7º - É proibido:
I - forçar um animal a realizar movimentos contrários à sua

natureza ou além de sua capacidade física, individualmente considerada,
exceto em situações de emergência;

II - usar substâncias químicas ou objetos, ferramentas ou
equipamentos para estímulo físico ou psicológico do animal explorado
para a prática desportiva ou atividade laborativa, incluindo
apresentações e eventos similares, exceto quando estritamente
necessário e indolor para sua locomoção normal ou em situações de
emergência;

III - abandonar animal sujeito a sua guarda ou deixa-lo a sua
mercê em qualquer recinto, público ou privado, artificial ou natural,
com a finalidade de se eximir das responsabilidades inerentes ao dever
de guarda;

IV - abandonar animal domesticado ou criado em cativeiro,
ainda que em sua posse precária, quando despreparado para se alimentar
de maneira adequada;

V - submeter animal a treinamentos, eventos, circos, ações
publicitárias, filmagens ou exposições que causem dor, sofrimento ou
dano;

VI - vender ou comprar animal doente ou incapaz de sobreviver
sem dor ou sofrimento, exceto para tratamento imediato;

VII - sujeitar animal a situações de risco de dor, sofrimento ou
dano perante outro animal;

VIII - treinar animal para desenvolver comportamento agressivo
contra sua própria espécie ou outra;
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IX - forçar de qualquer maneira a alimentação do animal, exceto

em benefício de sua própria saúde, ou ministrar-lhe alimentação
inadequada ou com substâncias impróprias;

X - utilizar dispositivo para aplicação de descargas elétricas
em animal para impedir seus movimentos ou forçá-lo a se movimentar,
causando considerável dor, sofrimento ou dano.

SEÇÃO V
DAS INFRAÇÕES OU PENALIDADES

Artigo 8º - Constitui infração à proteção e defesa do bem-
estar dos animais toda ação ou omissão que importe em ato de abuso
ou maus-tratos, na inobservância de preceitos estabelecidos nesta Lei,
em especial nos artigos 6º e 7º, ou na desobediência às determinações
de caráter normativo dos órgãos e das autoridades administrativas
competentes.

Artigo 9º - As infrações às disposições desta Lei e de seu
regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas,
devem ser autuadas, a critério da autoridade competente, levando-se
em conta:

I - a gravidade dos fatos, o sofrimento prolongado e as
consequências para a saúde pública e do animal;

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da

legislação ambiental;
§1º Responde pela infração quem, por ação ou omissão, de

qualquer modo, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
§2º Responde pela infração cometida por menor ou pessoa

incapaz o seu responsável legal ou quem, no momento do fato, detenha
sua guarda, nos termos da legislação aplicável.

§3º São consideradas condições agravantes das condutas
previstas neste artigo:

I - o agravamento do estado de saúde de animal doente, ferido,
extenuado ou multilado;

II - quando os atos de crueldade resultarem em morte do animal
ou em lesão grave;

III - a reincidência em infrações previstas nesta Lei;
IV - a obtenção de vantagem pecuniária pelo agente responsável

pelo cometimento da infração;
V - o emprego, pelo agente, de métodos cruéis no abate, na

captura ou em animais em avançado período de prenhez;
VI - o abuso do direito de licença, permissão ou autorização

ambiental.
§4º São consideradas circunstâncias atenuantes das condutas

previstas neste artigo:
I - o baixo grau de instrução ou de escolaridade do agente;
II - o arrependimento posterior, manifestado pela espontânea

reparação do dano ao animal;
III - a infração ter sido cometida para proteger pessoa ou animal

de dano iminente, não se tratando de estado de necessidade.
Artigo 10 - As infrações às disposições desta Lei, sem prejuízo

das sanções de natureza cível ou penal cabíveis, devem ser punidas,
alternativa ou cumulativamente, com as seguintes sanções:

I - advertência, ante a inobservância das disposições desta Lei
e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo
das demais sanções previstas neste artigo;

II - prestação pecuniária, consistente em contribuições
financeiras a entidades ambientais ou de proteção aos animais;

III - multa, de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), observados os critérios do art.
9º, as repercussões coletivas do dano e a situação econômica do infrator;

IV - apreensão do animal até que se corrija o motivo da infração;
V - apreensão de instrumentos, aparelhos ou produtos, cujas

utilizações estejam vedadas pela presente Lei ou tenham concorrido
para o cometimento da infração;

VI - perda definitiva da guarda, posse ou propriedade do animal;

§1º - A pena prevista no inciso VI do caput deste artigo será
aplicada em caso de infração considerada grave ou reincidente.

§2º - O cometimento de nova infração pelo mesmo infrator, no
período de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração
devidamente confirmado em julgamento, implica a aplicação da multa
em triplo, no caso de cometimento da mesma infração, ou em dobro, no
caso de cometimento de infração distinta.

§3º - A advertência não será aplicada às infrações graves, assim
consideradas aquelas que resultem em lesão grave e permanente ou
mutilação ou morte do animal.

§4º - É vedada a aplicação de nova sanção de advertência no
período de três anos, contados do julgamento definitivo da última
advertência ou de outra penalidade aplicada.

§5º - As multas podem ter sua exigibilidade suspensa quando a
conduta do infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas
autoridades competentes, se obrigar à adoção de medidas específicas
para fazer cessar e corrigir a infração.

§6º - Os animais dos infratores devem ser identificados
imediatamente por autoridade competente, preferencialmente com
microchipagem ou outra forma de identificação permanente, de modo
a garantir a identificação individual para o monitoramento e melhorias
no bem-estar do animal.

§7º - Na hipótese do inciso IV deste artigo, o animal será
destinado a abrigo provisório, e o proprietário, quando identificado,
será notificado e responsabilizado pelo custeio da manutenção do animal.

§8º - Na hipótese do inciso VI deste artigo, o animal doméstico
ou domesticado será destinado para adoção, por intermédio da
autoridade competente, e os animais silvestres serão libertados em seu
habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, centros de triagem,
criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob
a responsabilidade de técnicos habilitados.

§9º - Aplica-se ao procedimento administrativo a Lei Federal
nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Artigo 11 - As sanções previstas nesta Lei serão aplicadas
pelos órgãos executores competentes, sem prejuízo de correspondente
responsabilização penal e pelo dever de reparar os danos.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 12 - A legislação e as políticas públicas que produzam
impacto sobre o bem estar dos animais levarão em consideração o
disposto nesta Lei.

Artigo 13 - Sem prejuízo da aplicação das penas previstas
nesta Lei, os responsáveis pelos danos aos animais responderão,
solidariamente, por sua indenização ou reparação integral,
independentemente da existência de culpa.

Artigo 14 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação.

Artigo 15 - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas, se necessário.

Artigo 16 - Esta lei entra em vigor após decorridos 120 (cento
e vinte) dias de sua publicação oficial.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988 prescreve em seu artigo 225 o
dever de o Poder Público proteger a fauna e a flora, havendo expressa
menção à vedação, na forma da lei, de práticas que provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade. Encontra-se
reconhecido, portanto, em nosso texto normativo constitucional, o
valor intrínseco auferido aos animais, eis que atos cruéis não serão
tolerados, de modo que todo o desenvolvimento científico, tecnológico,
econômico e social devem se pautar por essa premissa, indispensável
a um desenvolvimento nacional sustentável.
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Ocorre que a legislação do Estado do Maranhão ainda não

disciplinou um Estatuto de Defesa dos Animais, estabelecendo de
forma clara e objetiva o direito à proteção à vida e ao bem-estar dos
animais, bem como a vedação de práticas e atividades que se configurem
como cruéis ou danosas. Já é hora de nosso Estado possuir uma
legislação que vede a dor, o sofrimento e a lesão moral aos animais.

A Alemanha, a Áustria, os Estados Unidos, apenas como
exemplo, são países que já legislaram há muito sobre a matéria. A
sociedade tem se mostrado intolerante aos maus-tratos, a exemplo das
discussões envolvendo o uso de animais em pesquisas científicas ou
mero utilitarismo e prazer dos humanos em ações que causam dor e
sofrimento e danos desnecessários aos animais, como foi o caso
envolvendo a caça e morte do leão Cecil, no Zimbabwe, que comoveu
o mundo.

Esta proposição visa assegurar a proteção à vida e ao bem-
estar dos animais, mediante a tutela estatal dos animais e a consideração
da integridade física e mental como interesse difuso. Além disso,
assegura tratamento aos animais como seres sencientes e regulamenta
deveres em relação à guarda de animais. Busca, ainda, suprir a lacuna
legislativa ao tipificar maus-tratos e estabelecer vedações de atos e
atividades consideradas cruéis, além de dispor sobre infrações e
penalidades aos preceitos legais, com imposição de multa que varia
entre duzentos e cinquenta a dez milhões de reais.

Por se tratar de um tema tão atual, relevante e demandar uma
postura ética para a sociedade, com alterações de comportamentos
urgentes, pedimos o apoio de nossos Nobres Pares para o seu
aprimoramento e aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 338 / 19

Institui a Semana Estadual de Segurança nas
Escolas, no âmbito do Estado de Maranhão.

Art. 1° Fica instituída a Semana Estadual de Segurança nas
Escolas, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de
outubro, no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A Semana de que trata esta Lei passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão.

Art. 2° A Semana Estadual de Segurança nas Escolas tem como
objetivo:

I - Promover a aproximação entre a escola e os órgãos de
segurança pública;

II -  Difundir os programas institucionais da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, denominados Rede de Segurança Escolar e
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd),
bem como o Projeto Ronda Escolar, por meio do Grupo Especial de
Apoio às Escolas (Geape), visando fortalecer o vínculo junto à
comunidade escolar

III -  tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos e
professores;

IV - Orientar alunos e professores sobre como agir diante de
situações de violência nas dependências escolares; e

V - Fomentar a criação de novos projetos e ações voltados a
prevenção de quaisquer formas de violência nas escolas.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 24 de junho de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora apresento tem como objetivo instituir
a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, a fim de buscar o apoio
da sociedade maranhense para o enfretamento dessa problemática.

No plano federal, foi editada a Lei n° 12.645, de 16 de maio de
2012 instituindo o dia 10 de outubro como o “Dia Nacional da Segurança
e Saúde nas Escolas”, estabelecendo um dia especifico a ser dedicado
ao tratamento da temática da violência no ambiente escolar.

O aumento de ataques violentos nas escolas, inclusive com
vítimas fatais, nas escolas, sugere que sejam tomadas medidas de
enfrentamento a um problema que assusta e deixa perplexa a sociedade
brasileira.

Nesse sentido, a meu ver, qualquer medida que venha somar-
se às já existentes é bem-vinda e deve ser objeto de atenção de todos,
do Poder Público e da sociedade maranhense.

Para enfrentar esse problema, o debate no âmago da sociedade
civil, bem como a aproximação dos órgãos de segurança pública com o
ambiente escolar podern contribuir significativamente para reduzir esse
drama que já afeta as famílias brasileiras.

Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de
interesse Social e, por esse motivo, peço o apoio dos meus Pares para
a aprovação do Projeta de Lei em tela.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de junho de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 339 / 19

Dispõe sobre a reserva de 10% (dez por cento)
das moradias disponibilizadas em programa
habitacional do Estado do Maranhão às mulheres
em situação de violência doméstica e familiar.

Art. 1º. Ficam reservadas às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar, no mínimo, 10% (dez por cento) das moradias
disponibilizadas em programa habitacional instituído pelo Estado do
Maranhão.

§1º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e
familiar todo tipo de violência descrito na Lei 11.340/06 - Lei Maria da
Penha.

§2º. As mulheres beneficiadas pela presente Lei deverão atender
aos demais critérios estabelecidos pelo Programa Habitacional.

Art. 2º. Sem prejuízo de outros documentos que se fizerem
necessários, a situação de violência doméstica e familiar deverá ser
comprovada cumulativamente mediante:

I - atestada instauração de Ação Penal contra o agressor ou
cópia da Medida Protetiva decretada por autoridade competente; e

II - relatório de acompanhamento elaborado pelo Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS ou Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS ou outro órgão de
referência no atendimento à mulher em situação de violência doméstica.

Parágrafo único: A fim de evitar fraudes no programa
habitacional, as determinações contidas neste artigo devem ser
criteriosamente obedecidas e fiscalizadas pelos órgãos competentes,
sob pena do agente público responsável responder
administrativamente, sem prejuízo de eventuais sanções civis e penais.

Art. 3º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta Lei no
que couber.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
junho de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) representou um
avanço significativo na legislação brasileira para combater a violência
doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, a norma é reconhecida
pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no combate
à violência de gênero. De acordo com a descrição de Kassandra Campos
Pinto, Defensora Pública do Estado do Pará:
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“(...) a Lei Maria da Penha prescreve em boa parte
mecanismos de prevenção, assistência às vítimas e
implantação de políticas públicas. Não é à toa que tal lei se
caracteriza mais pelo seu cunho educacional e de promoção
de políticas do que a intenção de punir mais severamente os
agressores”.1

Nesse sentido, importante destacar o que dispõe o artigo 8º,
inciso I, da Lei Federal nº 11.340/2006:

“Art. 8º A política pública que visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um
conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança
pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e
habitação (...)”.

Assim, cabe ao Poder Público garantir as condições existenciais
mínimas às mulheres para uma vida saudável e independente,
promovendo o acesso à segurança pública, assistência social, saúde,
educação, trabalho e moradia; destacando-se que a Constituição erigiu
a “Dignidade da Pessoa Humana” como fundamento da República
Federativa do Brasil, razão pela qual o Estado deve proporcionar
condições materiais para afastar as mulheres em situação de violência
doméstica da condição de vulnerabilidade socioeconômica.

Nesse contexto, o presente Projeto de Lei tem como objetivo
constituir uma ferramenta para resgatar as vítimas do ciclo vicioso de
violência doméstica, proporcionando ambiente seguro e condigno às
mulheres agredidas ou que se encontram em situação de risco,
concedendo-lhes percentual de 10% (dez por cento) das moradias
disponibilizadas em programa habitacional instituído pelo Estado do
Maranhão (atualmente, Programa “Minha Casa, Meu Maranhão”), o
qual deverá adequar-se ao mandamento proposto, regulamentando-o.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
junho de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063 / 19

Concede o Título de Cidadã Maranhense à
Professora Doutora Kátia Evangelista Regis.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Professora Doutora Kátia Evangelista Regis, natural de Santo André-
SP.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 24 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.

Atual Coordenadora da Licenciatura Interdisciplinar em
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do
Maranhão, a Profa. Dra. Kátia Evangelista Regis, iniciou sua relação
com o Estado do Maranhão no início de 2009, após finalizar o doutorado

em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP).

Nascida em Santo André, em 31 de julho de 1977, é filha dos
paraibanos Marinalva de Araújo Regis e Miguel Evangelista Regis.
Desde o final de sua adolescência, tinha por objetivo residir na Região
Nordeste do Brasil. Nutrida por este desejo, ao finalizar seu processo
de formação acadêmica, realizou pesquisa sobre concursos públicos
para a docência no ensino superior em instituições federais. Dentre as
possibilidades, decidiu se inscrever e realizar concurso de provas e
títulos na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), mesmo sem
nunca ter estado no Maranhão e sem conhecer nenhuma pessoa no
local.

Aprovada no concurso, mudou-se para o Maranhão para
lecionar na Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas no
Campus de Pinheiro da UFMA. Neste local, passou a desenvolver
ações de ensino, de pesquisa e de extensão em torno do ensino da
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.

Em 2014, realizou pesquisa de pós-doutorado na PUC-SP em
parceria com a Universidade Pedagógica de Moçambique2. Neste ano,
foi apresentar trabalho no IV Congresso Ibero Americano de Política e
Administração da Educação em Porto/Portugal. Na ocasião, teve
conhecimento da existência da Licenciatura em Estudos Africanos na
Universidade de Lisboa (ULisboa) em Portugal, o que inspirou a
proposta de criação de uma Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros no Brasil para colaborar com a implementação da Lei nº
10.639/20033 no Estado do Maranhão.

A proposição teve o imediato apoio do Prof. Dr. Carlos
Benedito Rodrigues da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros da UFMA, e de todos(as) os(as) seus integrantes. No início
de 2015, o Curso Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros (LIESAFRO) é aprovado. É com nítida satisfação que,
desde a sua implantação, coordena esta iniciativa pioneira no Brasil.
Houve muitos desafios, que estão sendo superados por meio de um
processo coletivo que articula docentes competentes e comprometidos;
discentes envolvidos e propositivos e técnico-administrativos(as)
eficientes e empenhados(as).  É com a luta de todos(as) para a
concretização de uma formação de professores(as) em uma perspectiva
intercultural emancipatória que os obstáculos estão sendo
ultrapassandos.

 A Profa. Dra. Em questão está participando ativamente desse
processo desde a formulação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do
curso e das reuniões com as diversas instituições e órgãos
governamentais nos quais foram discutidos e tramitados os documentos
que deram origem a esta Licenciatura. Dentre os órgãos, pode citar:
diferentes instâncias da UFMA; a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação
(SECADI/MEC) e a Secretaria de Promoção de Políticas para a
Igualdade Racial (Seppir). Em todas essas discussões teve um
envolvimento profícuo.

Aprovado o curso, esteve presente em todas as ações iniciais
para a sua organização: realização do edital e do processo seletivo
especial para ingresso dos/as estudantes da primeira turma; efetivação
do período das matrículas e de todos os trâmites relativos a isso e
organização da Aula Inaugural do curso, que foi proferida em 05 de
maio de 2015 pela Ministra da Igualdade Racial, Profa. Dra. Nilma
Lino Gomes.

Como coordenadora do curso, um dos grandes desafios é a luta
para conseguir compor a equipe docente e equipe técnico-administrativa.
Ademais, foi necessário muito empenho e persistência para se obter a
atual infraestrutura do curso: a sala da coordenação (com mobiliário e
equipamentos adequados para o seu pleno funcionamento); a sala de
reuniões do curso; a conquista do espaço e a estruturação dos gabinetes
dos(as) docentes (equipados com mesas, cadeiras, armários,
computadores e impressoras) e a sala para o Centro Acadêmico Maria
Firmina dos Reis (CEAFRO).

Outras atividades que a Profa. Kátia Regis se dedicou bastante
foram a reformulação do PPP do curso, aprovado pela Resolução nº
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1657 – CONSEPE, 24 de outubro de 2017, e a realização do Fórum de
Discussão do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros.

Com a certeza da importância de que a formação realizada pela
Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros ofereça
embasamento para o ensino da História Africana a partir da reflexão
sobre os desafios e as possibilidades atuais do continente africano em
toda a sua diversidade, tem se empenhado na concretização de trabalhos
de campo em diferentes países deste continente.

A partir desta perspectiva, uma ação extremamente importante
para a formação dos(as) estudantes do curso e que se dedicou
incessantemente desde abril de 2017 foi o estabelecimento do Termo
de Cooperação Técnico-Cientifica com a Secretaria de Estado de
Educação do Maranhão (SEDUC-MA), que possibilitou a realização
de trabalho de campo em  Cabo Verde por 61 pessoas integrantes do
curso e subsidiará a formação de 500 professores(as) do Estado do
Maranhão em 2019. Para a organização desta viagem coordenou a
Comissão de Organização do Trabalho de Campo em Cabo Verde:
programação; orientações para a solicitação dos passaportes; solicitação
de visto de entrada em Cabo Verde; hospedagem e transporte; aquisição
das passagens áreas e organização do traslado e reuniões organizativas
com os 61 integrantes da comitiva. Durante o Trabalho de Campo em
Cabo Verde foram realizadas as seguintes atividades:

Ï% Trocas Culturais com a Associação Kobom (24 de
novembro de 2018);

Ï% Diálogos Institucionais (26 de novembro de 2018);
Ï% Colóquio Internacional Políticas Antirracistas no Mundo

(26 a 29 de novembro de 2018);
Ï% Visitas guiadas: Fundação Amílcar Cabral, Museu Histórico

Nacional e Biblioteca Nacional (30 de novembro de 2018);
Ï% Presídio do Tarrafal (01 de dezembro de 2018);
Ï% Forte de São Filipe e Cidade Velha (03 de dezembro de

2018);
Ï% Roda de Conversa na Biblioteca Nha Balila (04 de dezembro

de 2018);
Ï% Reunião no Ministério da Educação de Cabo Verde (04 de

dezembro de 2018).
Outro trabalho de campo realizado por docentes do curso foi

o desenvolvido em Moçambique entre os dias 22 de abril e 20 de maio
de 2019 para a execução de ações de dois projetos de pesquisas de
cooperação internacional financiados pela FAPEMA: “O ensino de
História e Cultura Africana no Brasil e em Moçambique: formação de
professores/as em uma perspectiva intercultural”, composto pela Profa.
Dra. Kátia Regis (coordenadora do projeto), pela Profa. Pollyanna
Mendonça e pelo Prof. Dr. Carlos Benedito da Silva. A outra equipe
foi composta pelo  Prof. Dr. Sávio Dias coordenador do projeto
“Questão agrária e precarização do trabalho em áreas de expansão de
grandes projetos de desenvolvimento no Brasil e em Moçambique” e
pela Profa. Dra. Cidinalva Neris.

A comitiva também contou com a presença da Profa. Dra.
Nilma Lino Gomes (UFMG), ex-Ministra da Igualdade Racial e relatora
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola (2012), e da Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e
Silva (UFSCar), relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História
Afro-Brasileira e Africana (2004).

Nos 28 dias de estadia em Moçambique, as duas equipes
desenvolveram diversas atividades como: reuniões técnicas entre
pesquisadores/as moçambicanos/as e brasileiros/as; visitas em escolas;
reuniões com integrantes do Instituto de Formação de Professores
(IFP), do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação
(INDE), com o Observatório do Meio Rural (OMR); rodas de conversa
com a Associação de Escritores Moçambicanos a com movimentos de
mulheres moçambicanas. Também foi realizado o Seminário “Estudos
Africanos e Afro-Brasileiros: perspectivas interculturais
emancipatórias”, organizado por meio de parceria entre a UFMA e o
Centro de Estudos Moçambicanos e de Etnociências (CEMEC) da

Universidade Pedagógica de Maputo (UPM). Tal evento envolveu -
além dos pesquisadores(as) do LIESAFRO - representantes da UFMG,
da UFSCAR, da UPM, da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e
da Universidade Pungue (UniPungue).

A Profa. Dra. Kátia Regis também integrou a coordenação dos
seguintes eventos desde a implantação da Licenciatura:

Ï% Encontro Comemorativo dos 30 anos do NEAB/UFMA
“Diálogos Diaspóricos: Diversidade e Identidade” - 13 a 16 de outubro
de 2015;

Ï% Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros - 13 a 17 de julho de 2015;

Ï% II Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros “Literatura africana e afro-brasileira” – 4 a 8 de abril de
2016;

Ï% III Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros “Literatura africana e afro-brasileira” – 15 a 19 de agosto de
2016;

Ï% IV Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros “OcupAfro” – 6, 7 e 13 de dezembro de 2016;

Ï% V Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros “África em suas múltiplas linguagens” – 17 a 21 de julho de
2017;

Ï% VI Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros “Mulheres Negras, Militância e Produção do
Conhecimento” – 20 a 24 de novembro de 2017;

Ï% Colóquio Internacional Políticas Antirracistas no Mundo -
26 a 29 de novembro de 2018, Praia/Cabo Verde;

Ï% Seminário “Estudos Africanos e Afro-Brasileiros:
perspectivas interculturais emancipatórias”, 06 a 08 de maio de 2019,
Maputo/Moçambique.

Ademais, A Profa. Dra. Kátia está empenhada na construção
do Prédio do Centro de Estudos Africanos, participando ativamente
na concepção do projeto (construído coletivamente) e no
acompanhamento permanente para que o projeto da obra fosse
finalizado.

Colabora desde a proposição com a Kwanissa – Revista de
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. A Publicação foi lançada em
março de 2018 e já foi visualizada em quase 40 países em todos os
continentes com mais de 21 mil acessos desde o seu lançamento.

Desde a implantação da Licenciatura Interdisciplinar em
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros empenhou-se diariamente para o
reconhecimento desde curso pelo Ministério da Educação (MEC). Em
março do corrente, a graduação é reconhecida com o grande destaque
de sua inovação e da interdisciplinaridade, em constante interação com
a educação básica.

Conforme o descrito pelos avaliadores, o curso possui grande
relevância para a luta contra o racismo e pela igualdade étnico-racial. A
integração com a educação básica também foi muito elogiada, com o
realce às Semanas Interdisciplinares de Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros realizadas periodicamente, as Práticas de Ensino como
Componente Curricular (PECCs) das disciplinas do curso, os projetos
Residência Pedagógica e Pibid e a integração com a Secretaria de Estado
da Educação do Maranhão (SEDUC-MA).

Os avaliadores enfatizaram a excelência do Projeto Político-
Pedagógico do curso; a organização didático-pedagógica; a atuação da
coordenação e dos/as docentes, a internacionalização, a interação com
a educação básica, a inovação e a interdisciplinaridade obtida por meio
de ações coletivas em torno dos eixos interdisciplinares. Ficaram
extremamente orgulhosos por alcançar o conceito máximo (5) nos itens
organização didático-pedagógica e corpo docente e obtermos a nota
final 4. Apesar de todo o apoio que o curso vem recebendo da gestão da
UFMA desde a sua proposição, a infraestrutura geral da universidade
impactou negativamente na avaliação geral do curso.  Isto demonstra
que a luta por melhor infraestrutura nas universidades federais
brasileiras deve ser permanente, particularmente, num contexto de
diminuição de recursos que têm prejudicado o pleno desenvolvimento
das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão das IES.
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Convicta da importância da sua atuação qualificada como

pesquisadora e da interlocução constante com investigadores/as da
área de outras instituições brasileiras e estrangeiras, integra as seguintes
associações:

Ï% Pesquisadora Associada do Centro de Estudos
Moçambicanos e de Etnociências (CEMEC) da Universidade Pedagógica
de Maputo;

Ï% Integrante do Grupo de Trabalho nº 21 Educação e Relações
Étnico-Raciais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd);

Ï% Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores/as
Negros/as (ABPN)

Ï% Pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da
UFMA.

Também estabelece diálogos constantes com os programas de
graduação e de pós-graduação e/ou Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros
(NEABs) das seguintes instituições: Universidade Pedagógica de
Maputo (UPM), Universidade Pungue (Moçambique), Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade
Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Fluminense (UFF),
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE) e Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP).

Como mulher negra da classe trabalhadora e com envolvimento
na área há mais de vinte anos, muito se orgulha em estar na coordenação
da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros, primeiro curso do Brasil.

Por tudo que foi aqui exposto, acreditamos que a Profa. Dra.
Kátia tem contribuído bastante com o desenvolvimento do ensino da
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no Estado do Maranhão.
Seguem alguns links:

AULA INAUGURAL
http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /

noticia.jsf?id=45169
h t tp:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /

noticia.jsf?id=45073
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2015/05/05/curso-de-

licenciatura-em-estudos-africanos-da-ufma-tera-aula-inaugural-
realizada-hoje/

http://www.anped.org.br/news/universidade-federal-do-
maranhao-implanta-primeira-licenciatura-em-estudos-africanos-e-afro

http://anpof.org/portal/index.php/en/artigos-em-destaque/349-
primeira-licenciatura-em-estudos-africanos-e-afro-brasileiros-do-brasil

http://www.tonorumo.org.br/2015/03/universidade-maranhao-
cria-primeira-graduacao-em-estudos-afro-brasileiros/

h t t p s : / / g u i a d o e s t u d a n t e . a b r i l . c o m . b r / b l o g /
pordentrodasprofissoes/estudos-africanos-e-afro-brasileiros-curso-
superior/

h t t p s : / / e l pa i s . c om /e l pa i s / 2 0 1 5 / 1 1 / 1 7 / in e n g l is h /
1447761693_647036.html

TRABALHO DE CAMPO EM CABO VERDE
http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /

noticia.jsf?id=49640
http://www.educacao.ma.gov.br/governo-e-ufma-discutem-

cooperacao-tecnica-na-licenciatura-em-estudos-africanos-e-afro-
brasileiros/

http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/direitos-humanos/
governo-do-maranhao-e-ufma-firmam-parceria-para-projeto-pioneiro-
na-area-de-educacao-e-igualdade-racial

http://www.ma10.com.br/2018/11/20/comitiva-de-licenciatura-
em-estudos-africanos-realizara-trabalho-em-cabo-verde/

http://www.unicv.edu.cv/arquivo-noticias/5569-uni-cv-acolhe-
o-i-coloquio-internacional-sobre-politicas-antirracistas-no-mundo

h t tp:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=53179

h t tp:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=53297

http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/educacao/tecnicos-da-
seduc-participam-de-grupo-de-pesquisa-em-universidade-de-cabo-
verde-na-africa

TRABALHO DE CAMPO EM MOÇAMBIQUE
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54135
ht tps://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54004
ht tps://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54240
DIÁLOGOS DIASPÓRICOS. IDENTIDADE E

DIVERSIDADE / ENCONTRO COMEMORATIVO30 ANOS DO
NEAB-UFMA

http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=45776

https://www.geledes.org.br/evento-internacional-dialogos-
diasporicos-diversidade-e-identidade-sao-luisma-13-a-16-de-outubro/

I SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

https://www.geledes.org.br/i-semana-interdisciplinar-dos-
estudos-africanos-e-afro-brasileiros-da-ufma/

h t tp:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=45439

h t tp:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=45399

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2015/07/10/i-semana-
interdisciplinar-em-estudos-africanos-e-afro-brasileiros-comeca-na-
segunda/

II SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

http://www.fapema.br/index.php/fapema-apoia-semana-dos-
estudos-africanos-e-afro-brasileiros/

h t t p : / / w w w . u f m a . b r / p o r t a l U F M A / a r q u i v o /
TccVm0gdqR4vu2q.pdf

III SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /
noticia.jsf?id=48115

https://participa.ma.gov.br/portal/iii-semana-interdisciplinar-
dos-estudos-africanos-e-afro-brasileiros

IV SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

https://www.radiotube.org.br/audio-3580frSVsFBvL
http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /

noticia.jsf?id=48890
V SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS

AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS
http:/ /portais .ufma.br/Por talUfma/paginas/noticias /

noticia.jsf?id=50006
h t t p : / / w w w . u f m a . b r / p o r t a l U F M A / a r q u i v o /

4lC51YD5Fsg6brk.pdf
h t t p : / / w w w . u f m a . b r / p o r t a l U F M A / a r q u i v o /

zawzKqzEObW4If6.pdf

VI SEMANA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/
noticia.jsf?id=50874

h t t p : / / w w w . u f m a . b r / p o r t a l U F M A / a r q u i v o /
vfwPcbI976p23mF.pdf

COLAÇÃO DE GRAU DA PRIMEIRA TURMA DOS
ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/
noticia.jsf?id=54238
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ht tps://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54302
ht tps://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54294
ht tps://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/not icias/

noticia.jsf?id=54298
KWANISSA – REVISTA DOS ESTUDOS AFRICANOS E

AFRO-BRASILEIROS
http://www.periodicoseletron icos.ufma.br/index.php/

kwanissa/index
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos

Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação desta proposição
legislativa.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 24 de fevereiro de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 359 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido a Mesa, seja realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, através da
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
no Plenarinho desta Augusta Casa Legislativa, data a ser deliberada
pela referida Comissão e a Mesa Diretora, com preferência para meados
do mês de setembro, do ano em curso, com o objetivo de discutir a
CADEIA PRODUTIVA DO ABACAXI e propor soluções, conforme
as temáticas seguintes:

1.Pesquisas e Inovações Tecnológicas;
2.Relato da Situação na Perspectiva do Produtor;
3.Projeto de Indicação Geográfica - IG;
4.Diagnóstico do Perfil Tecnológico dos Produtores;
5.Fortalecimento da Assistência Técnica e Capacitação de

Produtores;
6.Fomento de Linhas de Crédito;
7.Gestão de Cooperativa e Inserção no Mercado;
8.Infraestrutura em Estradas.
Deverão ser convidados como “Palestrantes/Debatedores”:
Eudoxio Antonio Batista Junior – MAPA/Brasília (tema 3)
José Ribamar Gusmão Araujo – UEMA (tema 1)
Paulo Alexandre Fernandes R. Melo – UEMA (tema 4)
Luís Paiva Fonseca (Produtor) - COOPPERFRUTT/Turiaçu

(tema 2)
Artur Costa Soares Junior – AGERP/SAF (tema 5)
Representante do BNB – BNB (tema 6)
Representante SEBRAE – SEBRAE (tema 7)
Fernando Trinta – SAGRIMA (tema 8)
Demais convidados: SAGRIMA, SAF, AGERP, AGED, DFA/

MAPA, SEBRAE, SENAR, INPI, SEINC, SINFRA, FAPEMA,
IFMA, UFMA, UEMA, COOPERFFRUTT.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de
junho de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

DE ORDEM DO SENHOR PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS PROVIDENCIAS.
EM: 25.06.2019

REQUERIMENTO Nº 360 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada Mensagem de Condolências à família do Pastor Lucas
Evangelista Rocha Viana, através da Igreja Batista do Olho D’água,

da qual o mesmo era Pastor, vitimado em grave acidente ocorrido na
noite de 22.06.19

Pastor Lucas, tinha 51 anos e era também servidor público do
Sistema Penitenciário em São Luís.

Vale ressaltar que o Pastor Lucas, além do grande trabalho
evangelístico e social desenvolvido na Igreja Batista do Olho D’água,
desenvolveu também quando era Pastor da Igreja Batista em Anajatuba,
um ministério sempre envolvido na obra missionária, onde agregou
muitos jovens através do esporte e realizou um valiosíssimo trabalho
nesse município, deixando um rico legado que jamais será esquecido.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 25 de Junho de 2019. –
Helena Duailibe – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.19
EM: 25.06.19

REQUERIMENTO Nº 361 / 19

Senhor Presidente

Nos termos que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
deste poder, requeiro APLAUSOS, ao Secretário de Cultura do Estado
do Maranhão, ao Sr. DIEGO GALDINO, manifestando extensa
admiração pelo trabalho desenvolvido em São Luís para divulgação da
principal festa popular do Estado, o São João do Maranhão. A
decoração com mosaico de bandeirinhas juninas no Centro Histórico,
também conhecido como Reviver, atrai milhares de moradores, turistas
nacionais e internacionais ao local, aumentando o movimento turístico
na área, o fluxo de visitas aos museus, e melhorando a economia local,
garantindo emprego e renda aos maranhenses. Além de trabalhar pela
adaptação de acessibilidade às pessoas com necessidades especiais,
com rampas, banheiros adaptados, intérpretes de libra, em arraiais de
São Luís, inovando nesta temporada junina.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de junho de 2019. -
Dra. Thaiza Hortegal - Deputada Estadual – PP

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.19
EM: 25.06.19

INDICAÇÃO Nº 853 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Pastos Bons - MA, no Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado.

O Programa “Mais Asfalto” tem como propósito melhorar a
qualidade de vida da população maranhense, através do investimento
em pavimentação asfáltica através de parcerias com Prefeituras
Municipais, que buscam reestruturar suas vias urbanas para assegurar
melhores condições de tráfego, visando proporcionar desenvolvimento
e um maior bem-estar aos cidadãos o que constitui um grande benefício
para os municípios maranhenses.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta, a pavimentação
asfáltica de vias no perímetro urbano do município de Pastos Bons -
MA, assegurando assim benefícios econômicos e sociais ao referido
município. Ademais, a melhoria na pavimentação asfáltica do
supracitado município, irá facilitar a mobilidade urbana, pois a
locomoção dos cidadãos, atualmente, encontra-se prejudicada pela
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grande quantidade de poeira, buracos, erosões ao longo de algumas
vias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 26 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 854 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Rosário - MA, no Programa Mais
Asfalto do Governo do Estado.

O Programa “Mais Asfalto” tem como propósito melhorar a
qualidade de vida da população maranhense, através do investimento
em pavimentação asfáltica através de parcerias com Prefeituras
Municipais, que buscam reestruturar suas vias urbanas para assegurar
melhores condições de tráfego, visando proporcionar desenvolvimento
e um maior bem-estar aos cidadãos o que constitui um grande benefício
para os municípios maranhenses.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta, a pavimentação
asfáltica de vias no perímetro urbano do município de Rosário - MA,
assegurando assim benefícios econômicos e sociais ao referido
município. Ademais, a melhoria na pavimentação asfáltica do
supracitado município, irá facilitar a mobilidade urbana, pois a
locomoção dos cidadãos, atualmente, encontra-se prejudicada pela
grande quantidade de poeira, buracos, erosões ao longo de algumas
vias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 26 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 855 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Nova Iorque - MA, no Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado.

O Programa “Mais Asfalto” tem como propósito melhorar a
qualidade de vida da população maranhense, através do investimento
em pavimentação asfáltica através de parcerias com Prefeituras
Municipais, que buscam reestruturar suas vias urbanas para assegurar
melhores condições de tráfego, visando proporcionar desenvolvimento
e um maior bem-estar aos cidadãos o que constitui um grande benefício
para os municípios maranhenses.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta, a pavimentação
asfáltica de vias no perímetro urbano do município de Nova Iorque -
MA, assegurando assim benefícios econômicos e sociais ao referido
município. Ademais, a melhoria na pavimentação asfáltica do
supracitado município, irá facilitar a mobilidade urbana, pois a
locomoção dos cidadãos, atualmente, encontra-se prejudicada pela

grande quantidade de poeira, buracos, erosões ao longo de algumas
vias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 26 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 856 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Palmeirândia - MA, no Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado.

O Programa “Mais Asfalto” tem como propósito melhorar a
qualidade de vida da população maranhense, através do investimento
em pavimentação asfáltica através de parcerias com Prefeituras
Municipais, que buscam reestruturar suas vias urbanas para assegurar
melhores condições de tráfego, visando proporcionar desenvolvimento
e um maior bem-estar aos cidadãos o que constitui um grande benefício
para os municípios maranhenses.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta, a pavimentação
asfáltica de vias no perímetro urbano do município de Palmeirândia
- MA, assegurando assim benefícios econômicos e sociais ao referido
município. Ademais, a melhoria na pavimentação asfáltica do
supracitado município, irá facilitar a mobilidade urbana, pois a
locomoção dos cidadãos, atualmente, encontra-se prejudicada pela
grande quantidade de poeira, buracos, erosões ao longo de algumas
vias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 26 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 857 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Bacabeira - MA, no Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado.

O Programa “Mais Asfalto” tem como propósito melhorar a
qualidade de vida da população maranhense, através do investimento
em pavimentação asfáltica através de parcerias com Prefeituras
Municipais, que buscam reestruturar suas vias urbanas para assegurar
melhores condições de tráfego, visando proporcionar desenvolvimento
e um maior bem-estar aos cidadãos o que constitui um grande benefício
para os municípios maranhenses.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta, a pavimentação
asfáltica de vias no perímetro urbano do município de Bacabeira -
MA, assegurando assim benefícios econômicos e sociais ao referido
município. Ademais, a melhoria na pavimentação asfáltica do
supracitado município, irá facilitar a mobilidade urbana, pois a
locomoção dos cidadãos, atualmente, encontra-se prejudicada pela
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grande quantidade de poeira, buracos, erosões ao longo de algumas
vias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 26 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 858 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social do Maranhão, Márcio Honaiser,
solicitando a Implantação de um Restaurante Popular no Município
de Itapecuru-Mirim.

A presente Indicação visa beneficiar os itapecuruenses,
promovendo a segurança alimentar e nutricional por meio de uma
alimentação balanceada e de baixo custo aos moradores do citado
município, propiciando uma melhor qualidade de vida. Cabe ressaltar,
também, que a solicitação terá impacto positivo na economia local
como aquisição dos gêneros alimentício, emprego e produção da
agricultura familiar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 24 DE JUNHO DE 2019. -
WENDELL LAGES - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 859 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da estrada na cidade
de São João Batista- MA.

A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação do trecho que liga o povoado Enseada dos Bezerros a sede
desse município, trecho de 6km (seis quilômetros), realizando em
seguida a pavimentação asfáltica tão esperada pelos joaninos que lá
residem, melhorando a trafegabilidade na região, cujo acesso foi
dificultado após as fortes chuvas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 860 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, SENHOR
CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar, ABERTURA DE PROCESSO PARA LICITAR A

CONSTRUÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUILÔMETROS
DA RODOVIA MA 101 – TRECHO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE
TURIAÇU AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES,
considerando o imenso valor econômico da referida rodovia para a
região, a segurança  no transporte modal rodoviário de cargas e
passageiros que está representado na infraestrutura de rodovias, reduz
a distância entre as cidades e amplia o intercâmbio cultural entre elas.

A MA 101 serve como via de escoamento de produtos
originados da atividade agroindustrial, da pecuária, da aquicultura e
pesca e, de serviços, além do principal produto agrícola da região, o
Abacaxi de Turiaçu, conhecido no mundo inteiro.

A Construção da rodovia MA-101 é vital para o
desenvolvimento sócio, político e econômico das referidas cidades e
para a região da Baixada Ocidental, litoral norte do Maranhão até o
Estado do Pará. A distância entre os dois Estados será reduzida em
pelo menos 250 (Duzentos e Cinquenta) quilômetros. Ademais várias
comunidades serão beneficiadas, a exemplo: Janauba, Fortaleza, Santa
Terezinha, Boa Vista, Centrinho, Santa Fé, Estado, Santa Rita, Cocal,
São João dos Portugueses e Barão de Tromai.

Essa Rodovia dará um salto desenvolvimentista na Região da
Baixada Ocidental, na Microrregião do Gurupi, sem precedentes.
Portanto, mereceu da Câmara Municipal de Turiaçu, Requerimento
subscrito por todos os Vereadores daquela Augusta Casa Legislativa,
cópia em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de
junho de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
aqui presentes, galeria junto conosco, quem nos acompanha nas redes
sociais, na TV Assembleia, é uma imensa alegria poder mais uma vez
estar usando esta tribuna para falar de um dos assuntos que mais me
deram satisfação na minha vida pública. Senhor Presidente, quando fui
convidado pelo então eleito Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, em novembro de 2014, para ocupar um posto da Agricultura
Familiar no nosso estado, de uma secretaria que seria criada logo no
início de sua gestão, claro e evidentemente que pela minha formação
acadêmica, Deputado Edivaldo, de dentista, odontólogo, houve uma
repercussão muito negativa, inclusive nesta Casa e em tantas outras,
em movimentos sociais, enfim. Mas, quando a gente encontra um
desafio e acredita muito em Deus e na força do nosso trabalho, a gente
sempre consegue lograr êxitos e, graças a Deus, fui trilhando nesse
trabalho com muita humildade, muita dedicação. Conheci um projeto
que me chamou atenção ainda na primeira Agritec, lá no município de
Caxias, no dia da minha nomeação, não, na minha indicação do
Governador Flávio Dino, Senhor Presidente, Deputado Zito Rolim,
também aqui presente, que era o Sisteminha da Embrapa, que nada
mais é do que uma tecnologia social que levou até tempo, Deputado Zé
Gentil, para as pessoas entenderem que no meio do campo também
existia tecnologia, não a tecnologia de um celular ou da internet, mas a
tecnologia social capaz de transformar a vida de tantas pessoas. E



QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
assim, Deputado Dr. Yglésio, nós começamos a trilhar esse caminho.
Peguei o folder e, na primeira acareação, digamos assim, porque o
Governador Flávio Dino fez questão de chamar todos os seus Secretários
para que dessem a ele um norte de onde poderia ser o seu caminho, e eu
levei o Sisteminha, que é o Sistema Integrado Alternativo para a
Produção de Alimentos, ao Governador Flávio Dino. O Governador
olhou, abriu o folder e disse: “Esse é o caminho! Está certo! Vamos
fazer!”. Deputado Edivaldo, começamos a trilhar esse caminho do
Sisteminha. Para completar, o Governador queria incluir nos municípios
do Mais IDH, 30 municípios, mas como colocar um Sisteminha se nós
não tínhamos assistência técnica naquela época? Então, nós contratamos
90 técnicos, três para cada um dos municípios do Mais IDH, que
muitos deles nem tinham assistência técnica. Deputado Ciro, V.Ex.ª
que também é um defensor da Agricultura Familiar sabe que a gente,
naquele momento, começou com muita empolgação e a partir daí
pegamos os nossos 90 técnicos, divididos em duas equipes, em dois
grupos, e levamos para o estado do Piauí, aqui próximo, na Parnaíba,
para aprender a implantação do Sisteminha. Deputado Edivaldo
Holanda, Deputado Rigo Teles, o meu celular se enchia de emoção e
alegria quando a gente recebia centenas e centenas de fotos desse
Maranhão de ponta a ponta fazendo Sisteminhas. Centenas de famílias
que visitei no Baixo Parnaíba, na Região dos Cocais, em todas as
regiões do Maranhão, construindo os Sisteminhas, redondo, retangular
e vários outros de outros modelos. E maior a felicidade minha foi
quando chegávamos lá e lá estavam as tilápias, Deputado Rigo Teles,
Deputado Wellington do curso, Deputado Fábio Macedo. Lá estavam
as tilápias oferecidas junto com as verduras, as frutas. Quando a gente
via a produção de milho, isso me encheu de orgulho, Deputado Zito,
porque a gente começou a ver a transformação. Evidentemente que
isso não poderia resolver a situação de todos. Nós tivemos um golpe
em nível nacional que nos tirou um dos principais ministérios, Deputado
Edivaldo, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA.
Me lembro muito bem que, na época, nós lutávamos para ampliar
acima de três mil Sisteminhas, Deputado Ariston. Nós conseguimos
junto ao MDS e ao MDA ampliação para mais seis mil Sisteminhas.
Fomos a nove mil sisteminhas instalados em todo o Maranhão. Eu tive
a felicidade na semana passada de visitar o senhor Cota, aqui no pequeno
e pobre município de Belágua, um dos primeiros a ser implantado. E lá
estava o sonho dele realizando, fazendo a seu primeiro dia de campo.
Imagina o fruto que nós plantamos naquele momento. E ele, hoje,
transmitindo o conhecimento para tantas outras pessoas aqui no
município de São Luís, aqui na região metropolitana, na região da
Mata, em São José de Ribamar. O Abdon da Mata, conhecidíssimo
Abdon da Mata, participou ativamente das ações do Governo. Estava
lá implantado um sisteminha. E hoje o Abdon é uma das pessoas, um
dos pequenos agricultores com quatro hectares de terra, que tem a
maior produção para o nosso município. Então, agora no domingo, o
Globo Rural, da TV Globo, Sistema Mirante, exibiram em Urbano
Santos um sisteminha. E lá estava implantada uma ideia, que não é
minha, mas que nós trouxemos para o Maranhão com o Luís Guilherme,
que é o grande precursor, a grande pessoa que ajudou muito na
interlocução junto com a Embrapa. E aqui agradeço a Embrapa Cocais
e a Embrapa Meio Norte, que também foram parceiras nesse projeto.
Deram instruções aos nossos técnicos e permitiram os nossos técnicos
trazer esse conhecimento para o nosso estado. Por isso eu,
evidentemente, não poderia deixar passar aqui em branco esse tão
importante momento da agricultura familiar em nosso estado, que foi a
implantação dos sisteminhas em inúmeros municípios. Esses jovens
que se deslocaram para municípios que jamais tiveram a oportunidade
de atender e de serem atendidos por assistência técnica. E, assim, nós
o fizemos. Por isso, Senhor Presidente, eu tinha que fazer esse relato,
hoje, e dizer para V.Exa. que aquele que não teve a oportunidade de
conhecer um sisteminha que possa ir. É uma tecnologia social simples,
muito simples para o homem do campo, mas capaz de transformar
vidas. Capaz de dar condição de alimentação e aquele excedente ter a
comercialização. Por isso implantamos tantas feiras na gestão nossa
da agricultura familiar. Fica aqui o meu agradecimento a Deus pela

oportunidade que tive de ver tantas pessoas felizes e pela oportunidade
de ver o sisteminha se espalhando ainda mais no nosso estado. Que
Deus nos abençoe hoje e sempre. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - O senhor me
permite fazer um comunicado rápido? Amanhã, às 8h, na Sala das
Comissões, vai ter audiência com a Caema. O Presidente da Caema
confirmou a presença e fica aqui oportunizado a todos os deputados
que quiserem se fazer presentes para participarem de maneira a obterem
as informações necessárias para as dúvidas que têm tomado esta Casa,
aqui nos últimos dias, só isso, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu venho a esta
Casa hoje, aqui nesta tribuna, com muito orgulho, para dizer a V. Ex.ªs
a satisfação que eu estou tendo em representar a minha cidade pelas
coisas que estão acontecendo no dia a dia. Hoje, me sinto parabenizado
pelo aceito que teve o povo de Caxias no São João. Fizemos um São
João, em Caxias, que poucas cidades fizeram daquela maneira. Fizemos
um São João moderno, um São João onde houve a participação mais ou
menos de 23 quadrilhas de outros municípios, inclusive de Açailândia,
lá do Sul do Estado, mas estavam os 23 municípios em Caxias dançando
a quadrilha, brincando no São João. Fizemos um São João um pouco
moderno, porque mostramos para os visitantes a Caxias, de outrora, o
que era Caxias no passado, com todas as suas manifestações, com a
existência das boates do passado, a existência das farmácias do passado,
a existência de tudo que Caxias tinha no passado para ver como
funcionava o dia a dia, lá da minha cidade de Caxias. Lindo, lindo o São
João. Fizemos isso, Senhor Presidente, Senhores Deputados, mas tenho
uma coisa a afirmar, que a minha maior satisfação é porque fizemos
isso sem que prejudicasse o trabalho do município no dia a dia, com a
folha de pagamento em dia, pois, na semana atrasada, já tínhamos pago
o décimo terceiro, a metade do décimo terceiro. E agora essa semana,
antes, terça-feira, antes do início do São João, pagamos o salário de
junho, antecipando como sempre o salário de junho com a folha de
pagamento, em dia, isso para mim é orgulho e uma satisfação, porque,
graças a Deus, Deus tem nos ajudado, que são poucas as cidades ou
talvez nenhuma cidade do Brasil tenha feito isso, Caxias fez. Mas tudo
acontece no dia a dia. Fizemos a inauguração de um colégio com 1.560
metros de área, com vários tipos de esportes, com salas de toda maneira
que você queira saber, oito salas de aula e colocamos o nome de nosso
grande amigo Ezíquio Barros, ex-Prefeito de Caxias, lá da Vila Paraíso.
Estamos construindo no Parque da Cidade, onde foi feito o São João
uma área com três mil metros quadrados para esporte, para todo tipo
de esporte, onde podemos fazer vinte e três tipos de esportes na
mesma hora lá naquele local. Isso é uma satisfação na crise que nós
estamos apresentar esse trabalho que está sendo feito em Caxias. Mas
queremos continuar trabalhando, queremos fazer aquilo que o povo
pede no dia a dia. E para isso todos nós sabemos a situação em que se
encontra os municípios. Ontem, eu estive no Palácio dos Leões
conversando com o Vice-Governador Carlos Brandão e levando as
reivindicações de Caxias, para que ele conversasse com o Governador.
O Governador iniciou sua vida política em Caxias por meio da família
Coutinho. Lá ele foi Deputado federal e lá foi lançado como Governador
do Estado. Hoje o Prefeito de Caxias chama-se Fábio Gentil e merece
dele também a atenção para que Caxias melhore no seu dia a dia. Estou
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aqui, nesta tribuna, justamente para pedir ajuda como tem tido, às
vezes, do Deputado Adelmo, da Deputada Cleide que é caxiense e sabe
o tanto que sofre aquele povo. Eu quero que ela participe com a gente,
porque nós três possamos ser muito mais fortes para ir ao Palácio dos
Leões reivindicar as coisas de que Caxias precisa. Eu sempre digo que
a amizade dos caxienses é uma amizade certa e sincera. Nós, que fomos
eleitos por Caxias, vivemos um momento que devemos trabalhar. Quanto
a situação política para os dois Deputados de Caxias, eu digo e para
todos nós que fazemos parte desse dia a dia político do Maranhão, se
resolve é no momento, para o ano é que vai ver quem será ou quem não
será candidato. Por enquanto, eu queria que nós nos uníssemos e
continuássemos unidos para trabalhar e levar as coisas de que o povo
necessita. Essas são as minhas reivindicações. Para encerrar, eu quero
dizer a todos vocês, como vamos entrar no recesso, eu queria convidar
a Assembleia Legislativa, os meus colegas Deputados para, no dia 3,
em Caxias, a inauguração de um hospital em Caxias, que esse hospital
tem mais ou menos... Um momento só para eu ver aqui e não dizer
errado. São 1.560 metros de área construída. O hospital lá em Caxias
tem, é um hospital que tem vários leitos, um hospital moderno, um
hospital que nós vamos inaugurar para entregar ao povo de Caxias. Eu
queria contar com o apoio e com a presença dos meus colegas Deputados
no dia 03. O dia 1º é o Dia da Emancipação de Caxias, da adesão da
cidade à independência do Brasil, mas nós faremos essa inauguração
no dia 3, porque o dia 1º vai ter as suas festividades, mas a inauguração
disso vai acontecer no dia 3. Eu conto com o apoio e a presença dos
meus colegas.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
vamos iniciar a Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar, de autoria
do Poder Judiciário, que altera o disposto da Lei Complementar n.º 14,
de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Maranhão. O Projeto de Lei recebeu Emenda substitutiva,
de autoria do Deputado Marco Aurélio (lê). Senhores Deputados,
então o Projeto de Lei n.º 007/2019, de autoria do Poder Judiciário, sai
da Ordem do Dia e vai para a CCJ. A emenda será publicada e, em
seguida, retorna para que nós apreciemos. Projeto Lei n.º 196/2019, de
autoria do Deputado Dr. Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a segundo turno. Moção 011/2019, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio (lê). A Moção depende de parecer da CCJ. Suspendo a
Sessão para que a CCJ emita o Parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
a Moção n.º 11/2019 foi aprovada por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente, eu faço questão, antes que votemos esta matéria,
de explicar a todos desta Casa, a relevância do trabalho do Conjove,
que é o Conselho de Jovens Empresários de Imperatriz, que faz parte
da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, assim como outros
movimentos que integram setores importantes da Associação Comercial,
Industrial de Imperatriz, que tem um trabalho que poderiam muito
bem se trancar em si mesmos. E, de repente, fazer apenas uma busca
de um crescimento empresarial, individual, mas a da Associação
Comercial, Industrial de Imperatriz, o Conjove, e todas essas entidades
ligadas à Associação Comercial, eles fazem um trabalho junto a
comunidade. E eu destaco aí, diversas ações próximas da comunidade
e em abertura com setores que estimulam o empreendedorismo. Mesmo

quem não tem ainda uma empresa, procuram estimular, sobretudo pela
vocação comercial que Imperatriz tem. Um dos maiores centros
comerciais do estado do Maranhão é Imperatriz. E essa relevância no
comércio, na prestação de serviços, é uma identidade da nossa cidade.
E aprovarmos hoje esta Moção de Aplauso ao Conjove, de Imperatriz,
é estar prestando uma homenagem ao relevante trabalho prestado por
esta importante entidade e também pela Associação Comercial,
Industrial de Imperatriz. No final deste mês terá uma Sessão Solene. E
eu peço à Mesa Diretora que possamos contemplar, entregar esta
Moção com esta sessão que já haverá. Agradeço e peço apoio dos
colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento n.º 354/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permanecem como estão. Aprovado. Requerimento n.º 356/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo. Deputado ausente. Requerimento
n.º 357/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, transferido para
a próxima sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
n.º 351/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim (lê). Como vota a
Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento n.º 352/2019, de autoria do Deputado
Zito Rolim (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento n° 355/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. O Parecer estará na Ordem do Dia de amanhã para
ser apreciado. Requerimento n° 358/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, Deputada Dra. Cleide Coutinho e Deputado Zé Gentil
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Daniella Tema?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quarta-feira, 24 de junho de 2019: Veto Total ao Projeto de Lei n.º 127/
2018, de autoria do Deputado Roberto Costa; Projeto de Lei n.º 219/
2019, de autoria do Poder Executivo, segundo turno; Projetos de Lei
n.º 227 e 254/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, em segundo
turno; Projeto de Lei n.º 245/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim,
em segundo turno; Requerimento n.º 360/2019, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Deputado Hélio Soares, por quatro minutos, e Deputado
Leonardo Sá, por mais quatro minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares, por quatro minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputados e Deputadas...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Hélio Soares, Questão de Ordem, V.Exa., se quiser usar os oito minutos
do tempo - porque eu sei que V.Exa., sempre quando chega a esta
tribuna, fala com muita prioridade e apreço - V.Exa. se quiser usar os
oito minutos, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado,
mas lembre-se que a Presidência da Mesa, hoje, não está sendo
administrada, presidida pela benevolência da Deputada Cleide
Coutinho. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, faço neste
momento o registro do nosso dia 24 de junho, dos festejos juninos da
nossa capital. Nós acompanhamos as maiores festividades
características da nossa cultura, do nosso estado, do nosso querido
Maranhão. Tivemos a oportunidade, Deputado Vinicius, de acompanhar
o cortejo da maior festa do nosso Maranhão, da nossa querida São
Luís, que foi registrada na Vila Palmeira. Num bairro da nossa cidade,
foi feito um São João, Deputada Helena, com as suas características,
com os seus rituais. Apresentando uma seleção de inúmeras brincadeiras
que nós cultuamos. E as pessoas que preservam as suas origens
puderam assistir na Vila  Palmeira e  em  outro   arraial, aqui  no
chamado   Pertinho  de Você,  que é administrado pelo nosso  vereador
que  se notabiliza  muito  com  a  nossa  cultura e   preserva  aquilo   que
de  melhor  nós temos na nossa capital,  que  são os  nossos  costumes,
nossa cultura,  promovendo, assim,  um  verdadeiro  turismo  do lazer
na nossa capital. Isso mexe com a economia   notável direta  e
indiretamente, uma vez que emprega centenas de pessoas. E o comércio
informal nessa época se multiplica, dando, assim, oportunidade a muitas
pessoas   que   vivem  desses  eventos  e vivem fazendo  da sua  própria
vida   o lazer  para  se  autossustentar. Eu  quero,  nesse  momento aqui,
parabenizar  o  nosso  vereador  Astro de  Ogum, que  teve  as  parcerias
que  não  podemos negar.   E aproveito a  oportunidade   para  enaltecer
o  nosso  Prefeito  de São  Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que contribuiu
muito para  que esse  evento fosse  realizado. E o nosso Governador
também Flávio   Dino, que   tem interesse  que   cada  vez  mais a  nossa

cultura  seja  preservada   e  seja  engrandecida.  E  ontem   nós
assistimos o cortejo  de  mais de cinquenta  brincadeiras de  bumba meu
boi , mais de cinquenta  brincadeiras  de cacuriá,  as   quadrilhas, enfim,
toda  essa   cultura  que deu  origem   na  nossa capital  às  nossas
brincadeiras. Isso  incrementa  o turismo,  além  nobres  pares, de
termos dado a oportunidade a muitas brincadeiras, de todo interior do
Maranhão que vieram se apresentar aqui, Deputado César Pires. Então,
isso nos mostra que há pessoas que têm interesse de preservar a nossa
cultura transformando uma verdadeira linha turística do lazer. Não são
só os passeios que engrandecem o turismo, a nossa cultura, quando ela
é bem cultuada, bem preservada, que o nosso sentimento transmite
essas raízes, como nós vemos em outros Estados, como na Paraíba, em
Pernambuco, uma das maiores fontes de renda, nessas ocasiões, nesse
período, são as Festas Juninas. E aqui no nosso Maranhão não é
diferente, essa festa que se alastra pelo Estado todo do Maranhão que
contagia, Deputado Edivaldo Holanda, o decano, não é o prefeito, o
prefeito, eu já falei da contribuição e do sentimento dele, apesar de ser
evangélico, aliás, eu até sugeri, Deputado, à Deputada Mical que fizesse
um boi ecumênico, que os católicos e os evangélicos possam também
se divertir com a divisão da nossa cultura.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Deputado Hélio, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pois não,
Deputada.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Nós, católicos, antes de ir para a festa cultural, também
comemoramos o São João Batista, nosso precursor. E aí também só
reforçando, tivemos uma grande festa lá, no Largo de São João, no
Vinhais. E comemoramos, depois da celebração da missa, que foi
inclusive presidida pelo nosso Arcebispo D. Belisário, podemos
participar também dessa festa tão bonita fazendo um arraial, na nossa
Igreja de São João, e lá no Vinhais. E outros centros também antes
comemoraram São João Batista.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu agradeço o
aparte e solicito à Mesa que incorpore no nosso pronunciamento. Mas
é uma festa, Deputada Helena,  que contagia a todos. É uma festa
suprapartidária, supra religiosa. Pois não, Deputada, concedo o aparte.
V.Exa. quer falar sobre o boi ecumênico?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
- A gente pode até se reunir, mas só se for para comer! É a única forma
de nós nos unirmos, mas com festividades, V.Exa. sabe que a nossa fé
é totalmente diferente. Nós não comungamos dessa festividade. Então,
se for para comer, a união ecumênica, nesse sentido, pode contar
conosco.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Para comer o
boi, Deputada?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
– Sim, para comer o boi.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – É pior ainda.
Alegria é contagiante, estou falando que é uma festa... não é uma festa
regional, é uma festa nacional, que é a nossa cultura do Norte e Nordeste.
Cada um estado com suas características mais fortes, com a nossa
cultura preservada. Então, eu acho que é uma festa suprapartidária, é
bonita, é uma diversão. Estou até em tom de brincadeira com a nossa
Deputada Mical, que é uma Deputada atuante.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
– Sei disso, Deputado.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Uma Deputada

que tem o sentimento voltado para população.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
– V.Exa. tem minha admiração.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES –  Muito
obrigado, Deputada. E nós ajudamos até um bumba meu boi, Deputada,
lá na sua terra natal, lá em Viana. E  nós fizemos a ajuda em seu nome
também. ‘Olha, aqui vai a Deputada Mical’. Ela não brinca aí direto no
boi, mas ela tem o seu sentimento voltado para o engrandecimento da
nossa cultura, engrandecimento das nossas raízes, o engrandecimento
das nossas originalidades. Então eu falo em termos do turismo que nós
podemos desenvolver cada vez mais e esta Casa, Senhor Presidente,
que deu também... Deputado Yglésio, deixe o Presidente prestar atenção
aqui que eu estou falando dele agora, da festa que ele teve a iniciativa
com a Primeira-dama da Casa, a nossa querida Ana Paula, que fez
também a demonstração do quanto é importante nós extravasarmos e
cultuarmos as nossas culturas e as nossas raízes com esses três dias de
festa aqui no nosso arraial da Assembleia Legislativa. Foi uma festa
muito comentada e todo mundo comentou porque foram buscar as
brincadeiras originais, a originalidade aqui para dentro da Casa, para
que os Deputados também conhecessem essas brincadeiras que nos
tornam cada vez mais defensores da nossa cultura. Nós todos, os
candidatos a Prefeito, nós temos vários candidatos aqui na Assembleia,
aliás, está cheia de candidato a Prefeito que tem que se familiarizar e se
inteirar da nossa cultura maranhense, não é só fazer o discurso e colocar
as suas emendas para que possamos engrandecer cada vez mais as
nossas raízes. Então eu fico aqui, Deputados e Deputadas, orgulhoso
de saber que nós temos pessoas do nosso grupo, do nosso partido,
como o Astro de Ogum que está totalmente ali envolvido com o
crescimento da nossa cultura, das nossas raízes. Por falar nisso, Astro
de Ogum é membro do nosso partido, e aí eu vou passar aqui
rapidamente para o assunto das eleições que estão se aproximando. O
nosso partido, Deputado Edivaldo Holanda, está bem organizado e
tem membros qualificados para serem candidatos a Prefeito de São
Luís. É bem verdade que nós usamos o nosso partido, o nosso Estado
democrático de direito, quer dizer que, dentro das discussões do quadro
que nós temos, nós podemos chegar ao denominador comum para ser
candidato à prefeitura da nossa cidade. Todos nós estamos qualificados.
Nós temos o Vinicius Louro que é um deputado atuante, combativo,
líder do nosso partido. Nós temos o Leonardo, o título dele é de
Pinheiro e será candidato também, é uma das principais cidades da
nossa Baixada, candidato competitivo e eu tenho certeza de que vai se
eleger porque é uma pessoa bem intencionada. Nós temos a Detinha, e
eu não gosto assim de dizer que foi o Deputado mais votado ou menos
votado, uma vez que o nosso espírito é da igualdade. Eu lembrei o
nome da chapa, que era a primeira eleição que teve aqui, que era Igualdade
e Democracia. É o nome mais bonito que eu já vi nesta Casa, e isso
existe no nosso partido, Deputado Edivaldo Holanda, igualdade e
democracia. Todos nós temos condições de ser, uma vez que nós somos
votados aqui na ilha. Então, completando aqui que eu não gosto de
falar que é o Deputado mais votado ou menos votado, porque todos
são iguais aqui. Todos são iguais aqui dentro dessa Casa. O que faz a
diferença entre nós é o nosso comportamento, é o nosso respeito, é a
sensatez de saber os limites de cada um de nós. Então nós temos que
saber conviver com a diversidade da Casa, com a hegemonia e a
heterogenia, heterogeneidade da Casa. Cada um tem a sua posição, mas
o mais importante, Pastor Cavalcante, é de sabermos que nós estamos
aqui representando  uma sociedade ludovicense e maranhense. Então
nós temos que dar bons exemplos. Então, complementando, nós temos
o Josimar de Maranhãozinho, que pode ser candidato aqui também,
eu, esse deputado que vos fala. Se o povo aceitar, eu seria candidato
com muito prazer também. E tenho pretensão. Quem não gostaria de
administrar, ser prefeito, não é, Deputada Cleide, aqui da sua cidade?
Todos nós gostaríamos. E até aproveito a oportunidade. O nosso
partido está fazendo não uma seleção, mas convidando mulheres que

são políticas e que têm potencial político para serem candidatas, como
eu faço agora com a Deputada Cleide Coutinho. Se quiser disputar a
eleição em Caxias, pelo nosso partido, eu tenho certeza que até o
Deputado Gentil lhe apoiaria. E aí o filho dele ia para  candidato a
senador ou coisa parecida, porque Caxias é uma cidade muito forte,
uma cidade próspera, uma cidade modelo, uma cidade promissora.
Então por que não convidaria V. Ex.ª para ser a candidata, dentro de um
acordo? Nós não estamos para agredir ninguém, nem nada. Respeitamos
a igualdade e com esse espírito nós estamos aqui. Finalizando, Senhor
Presidente, parabéns aqui a todos pela condução da Casa. Meu amigo
Deputado César Pires, agradecemos a iniciativa do nosso querido Astro
de Ogum, que conduz os arraiais, os melhores arraiais do Maranhão e
de São Luís. Agradecendo ao nosso prefeito Edvaldo Holanda e ao
nosso Governador, que contribuíram para a realização desse grande
evento da cultura, engrandecendo as nossas raízes. Muito obrigado a
todos.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius, já não há mais tempo do bloco, porque o
Deputado Leonardo Sá iria usar.  V. Exa. vai  indicar o tempo da
Liderança?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu posso
falar pelo Tempo da Liderança se V.Exa. me permitir?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Permito, só que o Deputado Leonardo Sá vai ficar sem, certo?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO –  Já fizemos
um acordo aqui de bloco, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A tribuna é toda sua Deputado Vinicius, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) –  Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste poder. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, aqui
é para convidar toda a população do Estado do Maranhão e
principalmente a população da cidade de Lima Campos, região do
Médio Mearim, para participar do grande São João da cidade de Lima
Campos. É uma realização da Secretaria de Cultura de Lima Campos
junto com o Prefeito Jailson Fausto, junto com toda equipe do
município de Lima Campos, que vai proporcionar todo um momento
de lazer e entretenimento às pessoas tanto da cidade de Lima Campos,
como também da região do Médio Mearim, Deputado Edivaldo Holanda,
é uma cidade que é bem cuidada pelo um grande gestor do nosso
Partido, do PL, Jaílson Fausto. Uma cidade hoje que é referência tanto
na região do Médio Mearim como em todo o Estado do Maranhão,
como uma belíssima administração. E eu fico feliz de poder contribuir
com essa cidade, de poder ajudar essa administração. E mais feliz ainda
de ver todas as obras, todos os eventos culturais como: carnaval,
aniversário da cidade e agora o São João ser feito de forma ímpar, de
forma prioritária. De forma a trazer tanto as comidas típicas à
população, que possam ali realizar uma ceia junto com suas famílias
como também trazer as festividades dos colégios ali para se
apresentarem. Como também os bois da região, da cidade, as quadrilhas
juninas das cidades, principalmente de Lima Campos e região a se
apresentarem. Valorizando, assim, a cultura, valorizando o evento em
família, que isso é o que representa também o São João. E valorizando
ainda mais essa cultura, nossa cultura, daqui do Nordeste, como também
as brincadeiras de boi, que é muito importante e mesmo assim no
momento de crise e de dificuldade, esses municípios estão tentando
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fazer de tudo para que, não possa extinguir essa cultura. E vai ser uma
semana de festa, vários dias, começou ontem, segunda-feira, já com as
apresentações e o Forró Sacode, onde vai passar Jonas Esticado, Léo
Magalhães, muitas bandas, Deputado Ariston, de renome nacional.
Então, o Prefeito Jailson, todos os anos, de sua administração sempre
melhorando. Um Prefeito que  algumas  pessoas  que  não tinham
compromisso  com Lima  Campos,  dizendo que  se  o prefeito fosse
reeleito,  ele  não iria  mais  trabalhar. E  muito  pelo contrário, depois
da  sua  reeleição, o Prefeito Jailson  está trabalhando mais  ainda  para
a população, onde  a  gente  pode  ver  toda  a cidade um  canteiro de
obras.   Os povoados asfaltados, concluindo agora   também toda  a
massa  asfáltica, dentro daquela  cidade,  para  que  possa  trazer
qualidade  de vida  e dignidade  às  pessoas  que  transitam em  Lima
Campos. E  aproveitar  aqui e  convidar  os  nobres  colegas  Deputados
que  possam também prestigiar, avaliar  como é  feito  realmente  um
São João de  ponto, um  São João  voltado às  famílias.  E  aqui  eu quero
novamente  ressaltar e parabenizar esse  grande  Prefeito Jailson  Fausto,
a primeira-dama, a Câmara de Vereadores, todos  os  secretariados, as
pessoas  imbuídas, dentro desse  processo de  administração, porque
nós sabemos que o Prefeito sozinho não administra a  cidade, tem todo
um  corpo técnico, pessoas  compromissadas, realmente, capacitadas
no auxilio do gestor para  que  possa  levar  esse  progresso,  onde  o
slogan é  ‘’Cidade e  Progresso’’.  E o progresso,  realmente,  tem
chegado na  cidade  de  Lima  Campos.  Então, parabéns, Prefeito, meu
muito obrigado, Senhor  Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de  Oposição, Deputado César, declina.
Bloco Parlamentar  Solidariedade/PP, Deputado Fernando Pessoa,
declina.  Bloco Parlamentar Unidos  pelo Maranhão, Deputado Zé
Inácio, por  cinco  minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino, Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa, o que me traz mais uma vez a esta tribuna é para destacar,
enaltecer a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de ontem que fez
justiça ao povo de Santa Luzia, determinando uma decisão com grande
maioria, determinando que o processo que julgou no próprio Tribunal,
a impugnação da candidatura da Prefeita da França em primeira instância.
Digo que o Tribunal fez justiça ao povo de Santa Luzia porque
reconheceu a grande maioria, ou melhor, reconheceu a vontade da grande
maioria da população que deu em torno de 20 mil votos para a Prefeita
França. Além de uma questão de mérito, uma questão jurídica, pois
avaliou a necessidade de remeter o processo para a primeira instância,
para que fosse feita a perícia em áudio que não havia sido validada pela
Juíza de primeira instância, que não havia sido apreciada pela Juíza de
primeira instância, até porque a Juíza entendeu por julgar improcedente
a ação e subiu para o Tribunal Regional Eleitoral que, num primeiro
julgamento, considerou a prova e ontem o Tribunal, fazendo justiça,
fez uma revisão da sua primeira decisão e fez com que o processo
retornasse para que a perícia seja feita, a perícia de um áudio que está
claramente demonstrado nos autos que foi gravado de forma clandestina,
tanto que não foi utilizado pela primeira instância e sequer foi apreciado.
Para garantir o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal encaminhou
o processo para a reanálise em primeira instância, fazendo justiça não
só ao processo eleitoral, mas para a grande maioria do povo de Santa
Luzia que votou na Prefeita França. No nosso entendimento, claro que
acompanhamos todo o processo eleitoral do ano de 2016 e lá estava
claro que, na verdade, em nenhum momento, a Prefeita França do
Macaquinho se utilizou de abuso de poder econômico ou de abuso de
poder político. Na verdade, esse abuso tanto do poder econômico
como do poder político foi usado contra a Prefeita, mas aí se fez
justiça reconhecendo o direito sagrado do voto. Eu não tenho dúvida
de que a intenção daqueles que têm lutado pelo afastamento da Prefeita
é porque sabem que existem dados de pesquisa que apontam que, em
2020, a Prefeita é imbatível, por isso queriam fazer com a Prefeita
França como fizeram com o Presidente Lula e tirá-la do processo

eleitoral de 2020. Mas a justiça foi feita. E eu quero também destacar
a alegria  do povo de Santa Luzia com a decisão  de ontem. E dizer que
a Prefeita que é uma das melhores prefeitas do nosso estado. A Prefeita,
que tem mais de 70%  de aprovação popular, faz uma das melhores
gestões que o município de Santa Luzia já teve. Na área de infraestrutura,
tem feito grandes ações. Destaco o asfaltamento do povoado Santo
Onofre, um dos maiores povoados do município e que vem
reivindicando, há anos, melhoria da infraestrutura. Também destaco
grandes ações feitas na área da saúde. E aí faço referência, sobretudo, à
aquisição do hospital Público do Município, que há mais de 30 anos
era alugado. E agora o hospital é público, o hospital é do povo. E
destaco também o que a prefeita tem orgulho de sempre ressaltar, os
investimentos na área da educação. Faz um grande trabalho na área da
educação. Inclusive tem o programa da Escola Decente, que tem feito
construções de escolas, principalmente na zona rural e em alguns bairros
da cidade com recursos próprios. Então, com as dificuldades que os
municípios estão enfrentando, eu não posso deixar, nesse momento,
de destacar as grandes ações que a Prefeita França do Macaquinho tem
realizado no município de Santa Luzia e tem transformado a cidade. E
por isso ela tem o reconhecimento do povo da cidade, que está em
festa desde ontem, comemorando a grande vitória que não foi dela. A
vitória do povo de Santa Luzia e a vitória da própria justiça, que
reconhece que ela tem que continuar no mandato, porque, assim, o
povo escolheu nas últimas eleições. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) ––Senhor  Presidente, só por uma Questão de Ordem, queria,
mais uma vez, aqui convidar a todos os deputados, todos os
parlamentares, principalmente que na semana passada levantaram a
questão do abastecimento de água e esgoto em nossa cidade, que hoje,
às 14h, terá uma audiência pública feita por esta Casa pela Comissão
de Direitos Humanos e Minorias lá no bairro do Coroadinho, hoje, às
14h. O Presidente da Caema confirmou a sua presença. Então eu queria
aqui convidar, mais uma vez, todos os parlamentares para que se
fizessem presentes nessa audiência pública que vai debater, de perto,
com a comunidade todas essas problemáticas para que nós possamos
avançar na garantia dos direitos dos cidadãos. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem do Deputado Wellington do Curso, Presidente
Othelino. Se  pudesse me conceder o Expediente Final, por gentileza.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, por  10 minutos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

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

(as):  Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor
Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá,
Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Rildo
Amaral.  A Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Felipe dos Pneus, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Rigo Teles, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Zito Rolim e
Adelmo Soares. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
do Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 039/2019), que dispõe sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os órgãos de segurança estadual nas
investigações criminais. Com parecer favorável das competentes
comissões técnicas, este Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à
sanção governamental.  Em único turno, foram apreciados os Pareceres
nºs: 316/2019, em redação final ao Projeto de Lei nº 029/2019, de
autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência de
comprovação e equidade salarial entre homens e mulheres para as
empresas que contratarem com o poder público estadual e dá outras
providências e  319/2019, em redação final ao Projeto de Lei nº 233/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a
busca imediata de pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com
deficiência física ou sensorial e idoso, no âmbito do Estado do
Maranhão, ambos de autoria da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania (CCJC). Estes pareceres foram aprovados e os Projetos de
Lei, a que se referem, foram encaminhados à sanção governamental.
Com parecer favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 253/2019, de
autoria do Deputado Fábio Macedo, que institui o dia de prevenção e
combate à depressão no Estado do Maranhão foi aprovado em primeiro
turno e encaminhado ao segundo turno de votação. Submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos:  342/
2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
regime de urgência  para a Moção de aplausos nº 011/2019, de sua
autoria, à CONJOVE pelos relevantes serviços prestados à sociedade
de Imperatriz; 345 e 346/2019, ambos de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que sejam enviadas mensagens de
congratulações aos Senadores  Roberto Rocha e Weverton Rocha,
respectivamente, parabenizando-os pelo estudo da DIP, que divulgou
a lista dos senadores mais influentes do Brasil em 2019 e 347/2019,
também de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que
seja enviada mensagem de congratulação a Senhora Maura Jorge,
parabenizando-a por assumir a Superintendência da FUNASA no
Estado do Maranhão. Submetido à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs:  348/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência da
sessão plenária do dia 13 de junho do ano em curso, conforme atestado
médico; 349/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando
que seja justificada sua ausência das sessões plenárias realizadas no
período de 11 a 27 de fevereiro do ano em curso, conforme atestado
médico e 353/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para
que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter de
urgência, informações acerca da desativação da UTI do Hospital
Macrorregional Tomás Martins, localizado no Município de Santa
Inês/MA. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nos: 354 e 355/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; 356 e 357, de autoria do Deputado

Arnaldo Melo. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente.  No Tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Hélio Soares, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 25 de junho de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Pará

Figueiredo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Ariston, Ciro Neto, Doutora Thaiza
Hortegal, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios, Vinícius Louro e
Wendell Lages.  O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem 035/2019), dispõe sobre a reorganização do
Conselho Estadual de Esporte e Lazer - CONESP e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 289 /2019, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem 036/2019) que dispõe sobre a instituição do Fundo do
Trabalho do Estado do Maranhão, e dá outras providências; Projeto de
Lei nº 290/2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 037/
2019) que Altera a Lei nº 10.224, de 15 de abril de 2015, a Lei nº
10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei 10.266, de 24 de junho de
2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual; Projeto de Lei nº 291/
2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que considera de
Utilidade Pública “Instituto Saber Viver – ISV,”, com sede e foro no
Município de São Luís, no Estado do Maranhão; Requerimento n°
301/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, justificando sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 29 a 31 de
maio do corrente ano, para participar do VII Fórum Paranaense de
Mobilidade Urbana, na cidade de Curitiba; Requerimento nº 302/2019,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, justificando sua ausência
das sessões plenárias dos dias 27, 28 e 29 de maio do ano em curso,
tendo em vista a sua participação na Audiência Pública sobre a questão
energética do Estado de Roraima; Requerimento nº 303/2019, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja encaminhada Mensagem
de Aplausos e Congratulações à Senhora HiIda Marques Bogéa e ao
Senhor Lourival Marques Bogéa, pelo aniversário de 68 anos do Jornal
Pequeno; Requerimento nº 304/2019, de autoria do Deputado Adriano,
para que sejam solicitadas ao Presidente do Sindicato dos Rodoviários
do Maranhão, Isaías Castelo Branco, bem como ao Superintendente
do Sindicato das Empresas de Transportes (SET), Luís Cláudio Siqueira
e à Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16 ª Região,
Desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro,
informações detalhadas a respeito da eliminação da função de “cobrador”
do Sistema Coletivo de Transporte da região metropolitana de São
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Luís; Requerimento n° 305/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, para que seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe
os motivos pelos quais os funcionários do teleatendimento do CIOPS
estão com os salários atrasados há 03 meses, de acordo com relatos
dos próprios funcionários. Na forma do Artigo 146 do Regimento
Interno, o Presidente determinou o encaminhamento das seguintes
indicações: Indicação nº 747/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
para que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando providências,
no sentido de determinar que seja regularizada a falta de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva - UTI, no município de Imperatriz;
Indicação nº 748/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares, para que
seja encaminhado ofício à Bancada Maranhense no Congresso Nacional,
solicitando empenho junto ao Ministério da Saúde, para que seja
regularizada a falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, no
município de Imperatriz; Indicação nº 749/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages, para que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando
a Reforma do Mercado Municipal de Itapecuru-Mirim; Indicação nº
750 /2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, para que seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, solicitando a construção de poços artesianos
em comunidades rurais do município de Itapecuru-Mirim; Indicação nº
751/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, para seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio Pereira
de Andrade, Gerente de Relações Institucionais da Operadora de
Telefonia Móvel “OI” no Maranhão, bem como aos diretores da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), solicitando a implantação
de uma torre/antena de telefonia móvel  para o Povoado Leite, localizado
a 38 km do município de Itapecuru-Mirim; Indicação nº 752/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages, para que seja encaminhado ofício
ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Estrada Vicinal que liga a sede do
Município de Guimarães à praia de Araoca; Indicação nº 753/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, para que seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, ofício
solicitando a implantação de uma Escola de Tempo Integral, no
Município de Tuntum/MA. O Presidente determinou que o expediente
fosse encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos (as) Deputados
(as): Daniella Tema, Doutora Helena Duailibe, Antônio Pereira, Fábio
Macedo e Wellington do Curso. Com a palavra, a Deputada Daniella
Tema destacou as festividades na região central do Maranhão. Em seu
turno, a Deputada Doutora Helena Duailibe defendeu a implantação
de Programa de Tratamento de AVC Isquêmico. O Deputado Antônio
Pereira relatou que a ampliação de reserva indígena no município de
Amarante pode ser anulada e o Deputado Fábio Macedo discorreu
sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que prevê a criação de um
Programa de Auxílio Psicológico para pessoas com depressão no âmbito
do Estado. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando,
em primeiro e segundo turnos, regime de prioridade o Projeto de Lei
Complementar nº 007/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera
o dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).
Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) e de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho este Projeto de Lei Complementar foi aprovado
e encaminhado a promulgação. Em segundo turno, tramitação ordinária,
foi aprovado o Projeto de Lei nº 044/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que obriga as empresas prestadoras de serviços a
informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários
que executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes.
Em segundo turno, tramitação Ordinária, foi aprovado e encaminhado
à promulgação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2019, de
autoria do Deputado Rigo Teles, que altera a Resolução Legislativa nº

546/2008, que institui o prêmio Cinematográfico Assembleia Legislativa
do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, acatando alteração sugerida na comissão, este
Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado e encaminhado à Redação
Final. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o
Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que
institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Saúde.
Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 303/2019, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja encaminhada
mensagem de aplausos e congratulações a Senhora Hilda Marques
Bogéa e ao Senhor Lourival Marques Bogéa, pelo aniversário de 68
anos do Jornal Pequeno. O Requerimento nº 299/2019, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, ficou transferido devido à ausência do autor
e o Requerimento nº 293/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, a pedido do autor. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 302/20019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada a sua ausência
nas Sessões Plenárias dos dias 27, 28 e 29 de maio do ano em curso,
tendo em vista a sua participação na Audiência Pública, que discutiu
sobre a questão energética do Estado de Roraima; 304/2019, de autoria
do Deputado Adriano, ao Presidente do Sindicato dos Rodoviários das
Empresas de Transportes (Set), Senhor Luís Cláudio Siqueira e a
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região,
Desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro,
solicitando informações detalhadas a respeito da eliminação da função
de “cobrador”, do Sistema Coletivo de Transporte da Região
Metropolitana de São Luís; 301/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 29 a 31 de maio de corrente ano,
devido a viagem à Cidade de Curitiba/PR; para participar do VII Fórum
Paranaense de Mobilidade Urbana. O Requerimento nº 305/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe
os motivos pelos quais os funcionários do teleatendimento do CIOPS
estão com salários atrasados há 03 meses, foi indeferido. O autor
recorreu da decisão da Mesa e o referido Requerimento foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, assim como o Parecer
286/2019, em redação final ao Projeto de Lei nº 096/2019; os Projetos
de Lei nos: 021/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula; 040/2019,
de autoria da Deputada Detinha; 125/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages; 183/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista;
184/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda; o Projeto de
Resolução Legislativa nº 002/2019, de autoria do Deputado Othelino
Neto e os Requerimentos nºs: 306/2019, de autoria do Deputado
Adriano; 307/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e 308 e
309/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado César Pires, falando pelo Bloco Parlamentar de
Oposição, cobrou que esta Assembleia Legislativa fiscalize as estradas
estaduais do Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final, o Deputado Duarte Júnior
informou que protocolou uma Ação Civil Pública para garantir que o
sistema de transporte público de São Luís seja informatizado sem
causar danos aos direitos dos consumidores e aos direitos dos
trabalhadores. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 05 de junho de 2019. Deputado Fábio Macedo - Presidente
em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Primeiro Secretário em
exercício. Deputado Pará Figueiredo - Segundo Secretário em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, REALIZADA AOS
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25 DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE 2019,  ÀS  10 HORAS
E 15 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA – PRESIDENTE, em exercício
FERNANDO PESSOA
MARCO AURÉLIO
DOUTOR YGLÉSIO
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido à MOÇÃO  Nº  011/2019  –

SOLICITANDO  envio de APLAUSOS ao CONJOVE – Conselho de
Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz
pelos relevantes trabalhos prestados à sociedade imperatrizense.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 de junho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO
TRABALHO; ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE; SEGURANÇA PÚBLICA,  REALIZADA AOS 24
DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE 2019,  ÀS  16 HORAS E
40 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
WENDELL LAGES
CÉSAR PIRES
MARCO AURÉLIO
HÉLIO SOARES
ZÉ GENTIL
RIGO TELES
ADELMO SOARES
DUARTE JÚNIOR
MICAL DAMASCENO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

315/2019  – que DISPÕE sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os Órgãos  de Segurança Estaduais nas
investigações criminais.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado DOUTOR  YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 de junho de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO
ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DR. YGLÉSIO – Presidente em Exercício
ANTONIO PEREIRA
FELIPE DOS PNEUS
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 012/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 232/

2019, que Institui o Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental”, no âmbito
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado Dr. YGLÉSIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
PARECER Nº 014/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº105/

2019, que Estabelece as Diretrizes dos Serviços Clínicos Farmacêuticos
no âmbito do Estado do Maranhão, e dà outras providências.

AUTORIA:  Deputado CIRO NETO
RELATOR: Deputado DR. YGLÉSIO
DECISÃO:  Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25  de junho de 2019.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS  18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA  DA  REUNIÃO :
PARECER Nº 061/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº 143/2017, que REVOGA o inciso II, e
ALTERA o inciso III, do art 48, da Lei nº 9.985, de 11 de fevereiro de
2014, que DISPÕE sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado
do Maranhão e dá outras providências, de iniciativa do Senhor
Deputado  GLALBERT CUTRIM.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do voto do   Relator.
PARECER Nº  292/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

229/2019- VISA assegurar às Doulas o direito de acompanhar as
parturientes, quando por estas solicitadas, durante o período de trabalho
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de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto
e estabelecimentos hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELA TEMA
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 302/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

291/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública o “Instituto Saber Viver
– ISV”, no Município de São Luís -Ma.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 310/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

286/2019 - INSERE o Festejo de São Bento, no Município de Pastos
Bons, no Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARISTON RIBEIRO
RELATORIA: Deputado ZÉ INACIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 311/2019 –  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2019 - PROPÕE Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor FÁBIO SOUZA
DE CARVALHO.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ZÉ INACIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 313/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

282/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública a “Liga Desportiva do
Bairro Recanto Fialho do Estado do Maranhão”, no Município de São
Luís – MA.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 315/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

287/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação Centro
Social e Beneficente Jerusalém”, no Município de Barra do Corda-Ma.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 320/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

277/2019 – INSTITUI a Escola de Saúde Pública do Estado do
Maranhão – ESP/MA e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 324/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

279/2019 - DISPÕE do Sistema de Coleta Seletiva nas Escolas Públicas
e Privadas de todo o Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 325/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

285/2019 - DISPÕE sobre a obrigação das Agências Bancárias
disponibilizarem um funcionário exclusivo para atendimento aos idosos
e pessoas portadoras de necessidades especiais nos caixas de
autoatendimento.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO

DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER Nº 327/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
024/2019 – PROÍBE que as Empresas de concessão de água e energia
elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços, em
dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 329/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 253/2017 - DISPÕE sobre a identidade
visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso, de iniciativa
do Senhor Deputado EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO:  Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos  do voto do   Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO  FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
25 de junho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 18 DIAS DO
MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019, ÀS  08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
VINICIUS LOURO – PRESIDENTE, em exercício
MICAL DAMASCENO
ARNALDO MELO
FERNADO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 006/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 182/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que Veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação
de serviço de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº
11.340, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA:   Deputado NETO EVANGELISTA
RELATOR:  Deputada MICAL DAMASCENO
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de junho de 2019.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº   312 /2019

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à
Constituição nº 007/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor
Yglésio , que Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 43 da
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Constituição do Estado do Maranhão, permitindo a iniciativa
parlamentar para propositura de projetos em matéria tributária que
decorram renúncia de receitas.

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

Registra a justificativa do autor que a presente proposta de
emenda constitucional, no estágio democrático em que o Brasil se
encontra, forçoso o reconhecimento de que o espirito de previsões
normativas que sufocam a atividade legislativa das Assembleias
Legislativas e do Congresso Nacional são resquícios do autoritarismo
, do desprezo pela democracia de livres e iguais e de um falseamento da
tripartição de poderes ( privilegiando o Executivo em detrimento do
Legislativo), nada compatíveis com a configuração politica da
Constituição Cidadã. Há um fato curioso corroborando com esse
entendimento, senão vejamos:  o parágrafo único do artigo 43 foi
emendado em 2013(mesmo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema já consolidada à época) durante o governo de
Roseana Sarney, pelo deputado Max Barros, que era membro da base
aliada da ex-governadora. Esse é o maior indicativo de que essa limitação
desarrazoada está em descompasso com o republicanismo e com a
democracia, aproximando-se bastante de práticas oligárquicas que
pretendem a centralização do poder e o enfraquecimento do Legislativo,
porque é sobre isso que a atual redação desse dispositivo trata: em
fortalecer o Executivo, tornando-o o único responsável  pela
administração do dinheiro público e fragilizando, assim, o Parlamento,
o que viola, inclusive, o art. 2º da Constituição Federal, que trata sobre
a harmonia dos Poderes.

Neste sentido, citem-se como exemplos de Constituições
Estaduais que não fazem reserva de competência para legislar sobre
matéria tributaria a do Ceará, do Amapá, do Espirito Santo, do Mato
Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Piauí,
do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina , de São
Paulo, entre outras. Essa justificativa por si só atende a pertinência da
matéria.

Conforme supramencionado, analisar-se-á, a seguir, a
constitucionalidade, a juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa
da Proposta de Emenda à Constituição Estadual-PEC apresentada,
nos âmbitos formal e material.

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

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

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

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

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

Passado este ponto de análise, verifica-se que a proposta não
esbarra nas limitações ao Poder de Reforma contidas nos §§ 1° e
5°, do art. 41 da CE/1989, e no § 2º, do art. 259, do RIALE: não está em
vigor nem intervenção federal, nem Estado de Defesa ou Estado de

Sítio (anormalidades institucionais); e a matéria constante na PEC
Estadual em comento pode ser apresentada porquanto não houve, na
atual sessão legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou havida por
prejudicada com o mesmo objeto.

No campo material, também não se verifica contrariedade ao
texto constitucional. Na esfera federal, o Supremo Tribunal Federal
entende que A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar
na instauração do processo legislativo em tema de direito
tributário. 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. O ato de legislar sobre direito
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem
fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de instauração do
respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento
do Estado. [ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ
de 27-4-2001.]

_____________________
O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF e a

jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de
reserva de inciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei
que vise à minoração ou revogação de tributo. As leis em matéria
tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a
qualquer parlamentar – deputado federal ou senador – apresentar
projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar
tributo. (...) Não há, no texto constitucional em vigor, qualquer
mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do
Executivo quanto aos tributos. Não se aplica à matéria nenhuma das
alíneas do inciso II do § 1º do art. 61, tampouco a previsão do art. 165.
Como já decidiu diversas vezes este Tribunal, a regra do art. 61, § 1º, II,
b, concerne tão somente aos Territórios. A norma não reserva à
iniciativa privativa do presidente da República toda e qualquer
lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos
Territórios. Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez
que a restrição nele prevista limita-se às leis orçamentárias plano
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual e
não alcança os diplomas que aumentem ou reduzam exações fiscais.
Ainda que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as
leis que concedem benefícios fiscais tais como isenções,
remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não podem ser
enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art.
165 da CF. [ARE 743.480 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-
10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.]

Desta feita, é perfeitamente aplicável aos Estados deixarem no
texto de suas Constituição Estaduais disposição expressa permitindo
a iniciativa parlamentar abordando a matéria tributária, inclusive quando
decorra renúncia de receitas.

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
007/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 007/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 314/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 283/2019, de autoria do Senhor Deputado
Hélio Soares, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Casa do Caminho, 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 pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos e sem vinculações político-partidária, com caráter
filantrópico, duração por tempo indeterminado, tendo como finalidade
a prestação de serviços na área de assistência social, com objetivos
voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública
e social de acordo com o art.4º.

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 283/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 317/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 289/2019, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.”

Nos termos da propositura fica instituído o Fundo do Trabalho
do Estado do Maranhão, em observância ao disposto no art. 12, da Lei
Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que Dispõe sobre o Sistema
Nacional de Emprego (Sine), instrumento de natureza contábil que
detém como finalidade a destinação de recursos para a execução de
ações e serviços, e a prestação de atendimento, apoio técnico e financeiro
à política estadual de trabalho, emprego e renda, em regime de
financiamento compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional de
Emprego, nos termos da referida Lei e da legislação complementar
vigente, bem como o Conselho do Trabalho do Estado do Maranhão.

O devido processo legislativo é conjunto coordenado de
disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos
órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados,
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta,
inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto.

A Magna Carta Federal estabelece normas sobre a competência
do Poderes para deflagrar o processo legislativo, essas normas devem
ser observadas compulsoriamente pelos Estados-Membros nas suas
Constituições Estaduais, em obediência ao princípio da simetria
constitucional.

O princípio da simetria se traduz no dever de possuir as
Constituições Estaduais similaridade entre os institutos jurídicos da
Constituição Federal.

O art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Magna Carta prevê a iniciativa privativa
do Chefe do Executivo na elaboração de leis de criação e extinção de
Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto
no art. 84, VI.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que compete privativamente
ao Governador do Estado dispor sobre organização administrativa;
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.

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

No caso, o Projeto de Lei, em análise, trata da criação do Fundo
Trabalho do Estado do Maranhão e do Conselho do Trabalho do Estado
do Maranhão, matéria esta, de iniciativa privativa do Governado do
Estado.

Outrossim, o art. 138, da Constituição Estadual, estabelece
que a instituição de fundos deverá ser precedida de prévia autorização
legislativa, in verbis:

“Art. 138  São vedados:
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem  prévia
autorização legislativa.”

A autorização se materializa com o envio do Projeto de Lei
para esta Casa Legislativa para que possa ser analisado e votado pelo
parlamento nos termos do processo legislativo.

Com efeito, o presente Projeto de Lei cumpre a reserva de
iniciativa, sendo formalmente constitucional e, no mais não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material, ilegalidade ou
antijuridicidade, podendo assim adentrar no ordenamento jurídico.

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar,
manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do presente Projeto de
Lei.

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

Lei nº 289/2019, em face da sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 289/2019, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 322 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 259/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Obriga bares,
restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar
medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco/
vulnerabilidade.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam obrigados bares,
restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar
medidas de auxílio a mulher que se sinta em situação de risco/
vulnerabilidade, em suas dependências.

Registra a Justificativa que a pretendida Lei busca trazer mais
segurança, auxiliando às mulheres na busca por ajuda junto aos
estabelecimentos quando a mesma se encontrar em situação de risco,
evitando-se assim qualquer tipo de constrangimento e violência.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 259/2019 apresentado.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção
ao consumidor (em especial, a mulher), matéria de competência
concorrente dos entes da federação, nos termos dos art. 24, VIII, da
CF/88, senão vejamos:

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

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior
respaldo às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo,
pois a competência legislativa concorrente é aquela em que mais de
uma pessoa política de direito público exerce o poder de legislar sobre
certa matéria, caso em espécie.

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

Além disso, a proposição em análise visa dar efetividade à
disposição constitucional presente em seu art. 5º, XXXII, que determina
que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor,
concretizada pela Lei Federal nº 8.078/1990, que dispõe sobre o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor,
implantou-se esse inciso constitucional, que incumbiu ao Estado a
importante missão de extirpar os danos que eventualmente atingisse
consumidores.

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

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

259/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 259/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 323 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 278/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que Institui a Campanha de
Esclarecimento sobre os danos causados pelo caramujo africano, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

Prevê ainda a propositura de Lei, que o Poder Executivo
Estadual, poderá instituir uma recompensa às pessoas que conseguirem
recolher uma determinada quantidade de moluscos, como forma de
motivação para que haja uma participação maciça da comunidade.

De acordo com os ditames constitucionais, parlamentar não
pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar atribuições
para órgãos do Poder Executivo, ou mesmo autorizar o Executivo a
fazer ações que já lhe competem, 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
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importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Ademais, a Jurisprudência do STF é no sentido da observância
compulsória pelos Estados-Membros das regras básicas do Processo
Legislativo Federal, como, por exemplo, daquelas que diz respeito a
iniciativa reservada (Art. 61, § 1º, da CF/88) – que são de absorção
compulsória pelos Estados.

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 278/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 328 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 119/2019, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Registra a justificativa do autor, que presente projeto de lei
tem a finalidade de estabelecer regras para a organização e realização de
cavalgadas e romarias, com a utilização de animais, no município com
destino intermunicipal.

Esclarece ainda o autor, que a cavalgada é uma manifestação
cultural, só que em forma de passeio, realizada por grupos de cavaleiros
e amazonas, entre crianças e idosos. Uma cavalgada pode ser realizada
por motivos religiosos, cívicos, diversão, esporte, ou associação de
duas ou mais dessas atividades.

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

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração

das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

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

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

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

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta algumas
impropriedades (nos arts 2º e 5º), no que se referem à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o
vício apontado, sugerimos, a sua aprovação na forma de Substitutivo.

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

Lei nº 119/2019, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 1192019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 18 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

SUBSTITUTUVO AO PROJETO DE LEI Nº 119/2019

Estabelece diretrizes sobre a regulamentação das
cavalgadas no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes sobre as regras necessárias
para a realização de cavalgadas em vias públicas no âmbito do Estado
do Maranhão, seja em zona rural ou urbana.

§ 1º São consideradas vias públicas todas as superfícies por
onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, o meio fio e o canteiro central.

§ 2º São consideradas vias terrestres urbanas ou rurais, para os
fins desta lei, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as
passagens, as estradas e as rodovias que tenham seu uso regulamentado
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, conforme definido
pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
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§ 3º A circulação dos animais, isolados ou em grupos, somente

poderá ser feita sob a condução de um guia, que será o coordenador e
representante da cavalgada.

§ 4º Ao circularem pela pista de rolamento, os animais deverão
ser mantidos junto ao bordo da pista, em conformidade com o disposto
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

§ 5º Fica expressamente proibida a utilização de calçadas ou
passeio público para a cavalgada ou para amarrar os animais.

Art. 2º A responsabilidade pela fiscalização e pelo planejamento
do trânsito ficará a cargo dos órgãos públicos competentes.

Art. 3º Para os fins desta Lei, as seguintes regras de segurança
deverão ser cumpridas:

I – As crianças com idade igual ou superior a 7 (sete) anos
poderão participar da cavalgada, desde que tenham noção de equitação
e estejam acompanhadas dos pais e/ou responsáveis;

II – As crianças menores de 7 (sete) anos de idade poderão
acompanhar a cavalgada somente em charretes, devidamente
acompanhadas dos pais, e/ou responsáveis;

III – É vedada a utilização de foguetes ou outros fogos de
artifício que assustem ou possam assustar os animais;

IV – O cavaleiro deverá observar estritamente práticas de boa
conduta que assegurem a segurança e o bem-estar dos participantes e
dos animais, especialmente:

a) Não sobrecarregar os animais;
b) Acompanhar e manter em bom estado as ferraduras, as selas,

os arreios e os demais equipamentos e apetrechos;
c) Conduzir ou montar somente animais saudáveis, preparados

e bem equipados;
d) Manter em dia a carteira de vacinação dos animais;
e) Manter em ordem os registros, as guias de trânsito animal e

os demais documentos relativos aos animais.
V – É expressamente proibido que o trajeto da cavalgada seja

superior a 40 (quarenta) quilômetros, sem que haja um intervalo mínimo
de 02 (duas) horas, para descanso dos animais;

VI – É permitido o transporte de apenas uma única pessoa em
cada animal.

Art. 4º O coordenador da cavalgada deverá, obrigatoriamente,
através de ofício, comunicar aos órgãos públicos competentes a data, o
trajeto que será realizado, o horário para início e término da cavalgada,
bem como o número de participantes e de animais, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data da realização do evento.

Parágrafo único – O coordenador da cavalgada deverá, no ato
da solicitação de autorização da mesma ao órgão público competente,
apresentar declaração, firmada por médico veterinário, que cada animal
que será utilizado no evento se encontra em condições físicas e de
saúde para enfrentar o trajeto.

Art. 5º Para assegurar a proteção sanitária, fica instituída a
obrigatoriedade dos exames de saúde animal com prazo de validade de
06 (seis) meses.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  330/ 2019

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 294, de 22 de maio de 2019,
que Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que Dispõe sobre o
Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências.

A presente Medida Provisória prevê duas possibilidades de
unificação de matrícula uma pela matrícula mais recente e outra pela
mais antiga. O requerimento de unificação da matrícula mais recente
poderá ser formulado a qualquer tempo e no caso da matrícula mais
antiga será no prazo fixado no edital e condicionado a disponibilidade
orçamentária e financeira. Também, a Medida Provisória estabelece a
renúncia de direito de Ação Judicial derivada da unificação de matrícula.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Estadual, no art. 42, §§ 1º e 2º, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 38, de 2003:

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

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
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Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

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

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

De acordo com o art. 43, IV, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “servidores
públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de
militares para a inatividade”.

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso IV, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da CF/88.

Conforme o art. 5º, XVI, alínea “a”, a Constituição Federal, é
admitida apenas a acumulação de dois cargos de professor, inexistindo
qualquer hipótese de tríplice acumulação, salvo se uma das funções
não for remunerada.

A jornada de trabalho do professor é prevista no Estatuto do
Magistério podendo ser alterada conforme o interesse público, devendo
ser observado a irredutibilidade dos vencimentos, então possível a
unificação de dois vínculos de professor de 20 horas, cada, para um
único cadastro de 40 horas, havendo vagas disponíveis no Estado.

Inclusive, no tocante a unificação das matrículas, o Ministério
Público do Maranhão já se manifestou favorável através da Nota Técnica
nº 02/2015 –  CAOqEDUCAÇÃO – MPE/MA.

Desta feita, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
material.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de Exposição de Motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, inviabilizando assim
a análise.

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem Governamental, consta que a unificação das matrículas é
uma possibilidade de organizar melhor o quadro de pessoal da Educação
e o servidor dedicando-se a apenas a uma possibilidade de otimizar o
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processo ensino-aprendizagem. Assim sendo, constata-se seu caráter
meritório.

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

Provisória nº. 294/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 294/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 333/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 293/2019, de autoria  do Senhor

Deputado Wellington do Curso que, “dispõe sobre a obrigatoriedade
da implantação da disciplina de Língua Espanhola na grade
curricular das escolas do Ensino Médio do Estado do Maranhão”.

Segundo o art.1º, a disciplina de Língua Espanhola fica
introduzida como obrigatória no currículo do ensino médio no Estado
do Maranhão, da rede pública estadual e das escolas privadas, junto da
Língua Inglesa, conforme o parágrafo único do art. 4, da CF/88, do §
4º., art. 35-A da LDBEN, Lei 9394/1996, MPV 746/16 e Lei Ordinária
13.415/17.

Em sendo analisado o presente projeto percebemos a relevância
da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, entretanto,
mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a problemática
proposta.

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/
96) aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso
Nacional e de ampla participação dos sujeitos da área educacional,
adotou como um  de  seus  princípios a flexibilidade, que objetiva a
autonomia das escolas na definição de suas propostas pedagógicas.
Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, respeitada
a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União com o
objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte diversificada
do currículo deve ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em conta as
características regionais e locais da comunidade, da cultura, da economia
e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que
os Estados membros têm competência concorrente para legislar –
quando se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos
com a opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para
uma parcimônia na inclusão de disciplinas nos currículos escolares
brasileiros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da
Câmara dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/
março de 2003):

1. Propostas do Poder Legislativo de criação de
disciplinas, áreas de estudo e conteúdos, em qualquer
nível ou modalidade de ensino, da educação infantil à
superior, são em geral rejeitadas, a partir de sólida e
tradicional fundamentação doutrinária e legal, - já
encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro
em argumentos técnicos–pedagógicos e em disposições
constitucionais e infraconstitucionais, sobretudo da
LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da
competência do Poder Legislativo, mas sim das próprias
escolas, de suas comunidades e dos Conselhos de
Educação (Federal, Estadual e Distrital), como
orientação dada pelo Poder Executivo, via Ministério
da Educação-MEC.”

Tendo em vista estas considerações, entendemos ser
inconveniente a inclusão da presente disciplina nos currículos escolares
da rede estadual de ensino, seja pública ou particular.

Ademais, o projeto não observa a disposição constitucional
das competências. Isto porque a possibilidade de legislar é distribuída
pela Constituição e pela legislação ordinária, entre os muitos órgãos
existentes. Cada qual a exercerá dentro de determinado limites. E o
legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu
trabalho de elaboração normativa, o que leva, invariavelmente, a vetos
de projetos com semelhante teor aprovados nesta Casa.

Ora, padece o presente projeto do vício de iniciativa, por ser
ela do chefe do Poder Executivo, como se vê do art. 43 da Constituição
do Estado. No caso presente, a Constituição Estadual diz no seu art.
43, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia 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
orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição
nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competência/atribuições do Executivo Estadual
ou da Secretaria de Estado da Educação, e neste contexto, sobre as
normas e diretrizes a serem seguidas pela Rede Pública e Privada de
Ensino.

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

pela rejeição do projeto ora em comento em face de sua
inconstitucionalidade formal.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 293/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 334 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 294/2019, de autoria do
Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “Dispõe sobre a instituição da
Farmácia Veterinária Popular, no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.”

Convém destacar, que tramitou nesta Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei nº 080/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
criação da Farmácia Veterinária Popular no Estado do Maranhão,
tendo a mesma se manifestado, através do Parecer nº 122/2019, pela
inconstitucionalidade da propositura, sendo rejeitado e arquivado.

Com efeito, a Constituição do Estado em seu art. 48, determina
que “a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá
constituir objeto de nova proposição, na mesma Sessão Legislativa,
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia
Legislativa.”

Então, a referida Proposição está tratando de matéria já rejeitada
e para tramitar deveria ter assinatura da maioria absoluta dos
Parlamentares, porém não cumpriu com os requisitos, devendo por
conseguinte ser rejeitada.

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

Projeto de Lei nº 294/2019, por não cumprir o requisito do art. 48, da
Constituição Estadual.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 294/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 335/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 272/2019, de
autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre a realização
do Teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), na modalidade
ampliada em recém-nascidos, nos hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à Saúde da Rede Pública e Privada, no
Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS.

Registra a Justificativa, que o presente Projeto de Lei torna
indispensável a realização do Teste de Triagem Neonatal na Modalidade
Ampliada, em Recém-Nascidos, com cobertura do Sistema Único de
Saúde - SUS, contribuindo com a implementação de melhores práticas
em diagnósticos de saúde gestacional e neonatal no Estado do Maranhão.

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

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

Objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

do Projeto de Lei  nº 272/2019, na forma de substitutivo anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 272/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 272 / 2019

Dispõe sobre a realização do Teste de Triagem
Neonatal Teste do Pezinho, na Modalidade
Ampliada em Recém-Nascidos, nos Hospitais,
Maternidades e demais Estabelecimentos de
Atenção à Saúde da Rede Pública e Privada, no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º – Esta Lei torna indispensável a realização do Teste de
Triagem Neonatal Teste do Pezinho, na Modalidade Ampliada em
Recém- Nascidos, nos Hospitais, Maternidades e demais
Estabelecimentos de Atenção à Saúde da Rede Pública e Privada, no
Estado do Maranhão.

Parágrafo único – O Teste de que trata o “caput” deste artigo
tem o propósito de tornar possível o diagnóstico precoce, tratamento
e acompanhamento das disfunções seguintes:
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I – teste do pezinho ampliado:
a) Fenilcetonúria (PKU);
b) Aminoacidopatias;
c) Hipotireoidismo Congênito (TSH e T4);
d) Hemoglobinopatias (Hb);
e) Deficiência de Biotinidase;
f) Fibrose Cística (IRT);
g) Hiperplasia Adrenal Congênita (17OH);
h) Toxoplasmose Congênita;
i) Aminoacidopatias (Análise Qualitativa);
j) Deficiência de G6PD;
k) Galactosemia;
l) Sífilis congênita.
Art. 2º – Os Estabelecimentos de Saúde deverão entregar aos

pais ou responsáveis pelo recém-nascido, assim que possível, o
resultado do Teste de Triagem Neonatal Teste do Pezinho, na
Modalidade Ampliada em Recém-Nascidos, assim como todas as
orientações pertinentes.

Art. 3º- Ao Poder Público compete estabelecer, através de
Decreto, regulamentação própria, às medidas necessárias para o
cumprimento da presente Lei.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 336 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 267/2019, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Proíbe os
Estabelecimentos do Setor Hoteleiro do Estado do Maranhão, a
utilizarem placas informativas com os dizeres “não nos
responsabilizamos por objetos deixados no quarto/apartamento” ou
escrita similar, com o mesmo objetivo.

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

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

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

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização
do direito privado tem consequências importantes na proteção do
consumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e
proibição do retrocesso) e o limite de um direito privado construído
sob seu sistema de valores e incluindo a defesa do consumidor como
princípio geral.

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, prevê
a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção e consumo,
além de responsabilidade por dano ao consumidor.

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados.
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor
que animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

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

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

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

267/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 267/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 337/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa
nº 057/2019, de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende,
subscrito por mais de um terço dos membros desta Casa, que Altera
dispositivos do Regimento Interno e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o
Art. 24-B do Regimento Interno, alterado pela Resolução Legislativa
nº 910/2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 24-B - A Procuradoria da Mulher será constituída de
1 (uma) Procuradora da Mulher, eleita entre as Deputadas
para mandato de 2 anos, em pleito a ser realizado 10 dias
após a eleição da Mesa Diretora, observado o disposto no
art. 8º deste Regimento”.

Em suma, a propositura sob exame versa sobre o prazo para a
realização da Eleição para o Cargo de Procurador da Mulher, pleito a
ser realizado 10 (dez) dias após a Eleição da Mesa Diretora.

Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as
normas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos
normativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas
matérias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência
dos decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente
da deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente
interna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-
constitucional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão
harmônica de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua
organização e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal
ou Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in
verbis:
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“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
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 [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do
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 [...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa
da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse
fim criada, também por um terço dos membros da
Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e
regimentais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra
consoante o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

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

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº
057/2019. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 057/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 338/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei (PL) nº 292/2019, de
autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que Dispõe sobre a proibição
do acúmulo de função de motorista profissional e cobrador de passagens,
em veículos destinados aos serviços de transportes públicos coletivos

de passageiros urbanos e interurbanos no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os motoristas
profissionais de empresas públicas e/ou privadas, concessionárias de
serviços de transportes públicos coletivos de passageiros urbano e
interurbano no âmbito do Estado do Maranhão, ficam proibidos de
acúmulo de função de motorista e cobrador simultaneamente.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do Projeto de Lei
apresentado, nos âmbitos formal e material.

Na repartição constitucional de competências, ficou
estabelecido que competente privativamente à União legislar sobre
direito do trabalho (art. 22, I, CF/88).

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
A Suprema Corte Brasileira, assim se manifestou:
Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de
21-11-2005, que cria restrições a empresas que discriminarem
na contratação de mão de obra: inconstitucionalidade
declarada. Ofensa à competência privativa da União para
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação
administrativa, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais
de todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para
dispor sobre direito do trabalho e inspeção do trabalho (CF,
art. 21, XXIV, e art. 22, I).
[ADI 3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, P, DJ
de 18-5-2007.]

Como podemos observar, a jurisprudência é pacifica por se
tratar de direito do trabalho (art. 22, I, CF/88).

Ademais, compete aos Municípios, organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que
tem caráter essencial, conforme preceitua o art. 30, inciso V, da CF/
88.

Assim sendo, a extrapolação dos limites da competência
legislativa delegada pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios representa a usurpação de competência legislativa da União
para legislar sobre direito do trabalho e, consequentemente, a
inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei Estadual que proíbe o
acúmulo de função de motorista profissional e cobrador de passagens,
em veículos destinados aos serviços de transportes públicos coletivos
de passageiros urbanos e interurbanos no âmbito estadual, caso em
espécie.

Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa,
por ser competência da União dispor sobre funções de trabalho, bem
como competência dos municípios legislarem sobre transporte público
coletivo, nos termos dos artigos citados acima.

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

292/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 292/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 340 /2019

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

legalidade do Projeto de Lei (PL) nº 284/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a utilização de bens e
dinheiro oriundos do tráfico de drogas, em ações de recuperação de
dependentes químicos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A Lei Federal nº 11.343/2006, diante da competência
constitucional da União legislar privativamente sobre direito penal,
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas –
SISNAD; prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogras; estabelece
normas de repreensão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas; e por fim define crimes.

A Lei supracitada estipula a partir do seu art. 60, os casos de
apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou
do assistente de acusação, ou mediante representação da
autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso
do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras
medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita
de que os bens, direitos ou valores sejam produto do
crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta
Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º  Na hipótese do art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, o juiz poderá
determinar a prática de atos necessários à conservação
dos bens, direitos ou valores.
§ 4º A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos
ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o
Ministério Público, quando a sua execução imediata puder
comprometer as investigações.
Art. 60-A.  [...]
Art. 61. [...]
Art. 62.  Comprovado o interesse público na utilização
de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de
polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles
fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de
sua conservação, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia
avaliação dos respectivos bens. (Redação dada pela Lei nº
13.840, de 2019)
[...]
Art. 62-A.  O depósito, em dinheiro, de valores referentes
ao produto da alienação ou relacionados a numerários
apreendidos ou que tenham sido convertidos, serão
efetuados na Caixa Econômica Federal, por meio de
documento de arrecadação destinado a essa finalidade.
(Incluído pela Medida Provisória nº 885, de 2019)
§ 1º   Os depósitos a que se refere o caput serão
repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta
Única do Tesouro Nacional, independentemente de
qualquer formalidade, no prazo de vinte e quatro horas,
contado do momento da realização do depósito.

§ 2º  Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial,
o valor do depósito será devolvido ao acusado pela Caixa
Econômica Federal no prazo de até três dias úteis, acrescido
de juros, na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995.
§ 3º  Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor
da União, o valor do depósito será transformado em
pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais
lesados e de terceiros de boa-fé.
§ 4º  Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal,
por decisão judicial, serão efetuados como anulação de receita
do Fundo Nacional Antidrogas no exercício em que ocorrer a
devolução.
§ 5º  A Caixa Econômica Federal manterá o controle dos
valores depositados ou devolvidos.
Art. 63.  Ao proferir a  sentença, o juiz decidirá
sobre: (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)
I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor
apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e
II - o levantamento dos valores depositados em conta
remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos
do art. 62.
§ 1º  Os bens, direitos ou valores apreendidos em
decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto
de medidas assecuratórias, após decretado seu
perdimento em favor da União, serão revertidos
diretamente ao Funad.
§ 2º  O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o
local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo
poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da
legislação vigente.
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 885, de 2019)
§ 4º Transitada em julgado a sentença condenatória, o
juiz do processo, de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens,
direitos e valores declarados perdidos em favor da União,
indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a
entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de
sua destinação nos termos da legislação vigente.
§ 5º  (VETADO).
§ 6º  Na hipótese do inciso II do caput, decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias do trânsito em julgado e do
conhecimento da sentença pelo interessado, os bens
apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas
assecuratórias ou os valores depositados que não forem
reclamados serão revertidos ao Funad.
Art. 63-A.  Nenhum pedido de restituição será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz
determinar a prática de atos necessários à conservação de
bens, direitos ou valores. (Incluído pela Lei nº 13.840, de
2019)
Art. 63-B.  O juiz determinará a liberação total ou parcial
dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando
comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a
constrição dos bens, direitos e valores necessários e
suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de
prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da
infração penal. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Art. 63-C.  Compete à Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança
Pública proceder à destinação dos bens apreendidos e
não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja
decretado em favor da União, por meio das seguintes
modalidades: (Incluído pela Medida Provisória nº 885, de
2019)
[...]
Art. 63-D.  [...]
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Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar
convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com
organismos orientados para a prevenção do uso indevido de
drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou
dependentes e a atuação na repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na
liberação de equipamentos e de recursos por ela
arrecadados, para a implantação e execução de
programas relacionados à questão das drogas.

Como se observa nas disposições acima, em especial as
negritadas, a destinação almejada pelo Projeto de Lei nº 284/2019,
comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens e
dinheiro oriundos do tráfico de drogas, em ações de recuperação de
dependentes químicos no Estado, para que os órgãos de polícia
judiciária, militar e rodoviária possam fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, depende de
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

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

284/2019, por extrapolar a legislação federal competente que
disciplina a temática.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 284/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  341/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Ordinária nº 220/2015, de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio,
que Denominar-se-á “Hospital Ribamar Cunha”, o Hospital
Macrorregional de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências
para um diploma normativo adentrar validamente no ordenamento
jurídico. Assim, ao que se observa da competência formal, cumpre
analisar que a iniciativa do Projeto de Lei não obedeceu à autoridade
competente, conforme dispõe a Constituição do Estado do Maranhão,
no seu art. 43, inciso III:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
III– organização administrativa e matéria orçamentária.

Afirma ainda, que o Projeto de Lei em análise, ao tentar colocar
nome em unidade administrativa do Executivo Estadual, interfere na
organização administrativa do Estado e, portanto, padece de
inconstitucionalidade, uma vez que a matéria do Projeto de Lei é,
segundo a Constituição do Estado do Maranhão, de iniciativa privativa

do Chefe do Poder Executivo. Ademais, padece de inconstitucionalidade
formal, a Lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre
atribuições de órgãos públicos ou organização administrativa, tal
como o presente.

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

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 220/2015, são convincentes, uma vez que a matéria
ali tratada contraria a Constituição Estadual e Federal, visto que é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o
dispositivo constitucional acima descrito.

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

aposto ao Projeto de Lei  nº 220/2015, por não cumprir os requisitos
estabelecidos na Constituição Estadual e Federal.

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 220/2015, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 342/2019

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº 322/2019, de autoria do

Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que Dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras
providências.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que,
o mesmo se justifica em face da razão da necessidade de atualização da
referida Lei (Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009),
visando promover ajustes no texto legal da Lei de Custas e
Emolumentos para inclusão de atos administrativos na tabela de registro
civil de pessoas naturais, quais sejam: procedimento para restauração
de registro civil; procedimento para alteração do nome e do gênero dos
transgêneros e procedimento para registro tardio.

A propositura objetiva ainda, a redução dos valores dos
Emolumentos previstos no item 14.11 da referida Lei, tendo em vista
o avanço no Projeto “Renda Mínima” para as serventias e compensação
integral dos Atos de Registro Civil, de maneira que, se for mantido o
valor anterior comprometerá a fixidez financeira do Fundo Especial
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do
Maranhão – FERC, como bem esclarece a Mensagem que encaminha a
propositura de Lei.

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

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019 39
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.

Portanto, a matéria em estudo enquadra-se nas matérias de
iniciativa reservada.

Com efeito, pode-se notar que o aludido Projeto observa a
reserva de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida
— lei ordinária — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

Ademais, compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
organizar as secretarias e serviços auxiliares do Tribunal, a teor do que
dispõe o art. 76, inciso II, da CE/89.

Neste sentido, observa-se que o presente Projeto de Lei
Ordinária não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 322/2019, em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 322/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 343/2019

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº 323/2019, de autoria do

Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que Dispõe sobre Custas e Emolumentos, ajustando os valores
da tabela de Custas e Emolumentos no 1º e 2º graus de jurisdição.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que,
o mesmo se justifica em face da razão da necessidade de atualização da
referida Lei (Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009),
visando assegurar a transparência em sua aplicação e na arrecadação
pelo Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
- FERJ.

Ressalta-se por oportuno, que as alterações propostas não
visam criar ou majorar tributos, mas sim reduzir algumas faixas de
valores, o que beneficiará a sociedade, como bem esclarece a Mensagem
que encaminha a propositura de Lei.

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

No que tange às Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.

Portanto, a matéria em estudo enquadra-se nas matérias de
iniciativa reservada.

Com efeito, pode-se notar que o aludido Projeto observa a
reserva de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida
— lei ordinária — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

Ademais, compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
organizar as secretarias e serviços auxiliares do Tribunal, a teor do
que dispõe o art. 76, inciso II, da CE/89.

Neste sentido, observa-se que o presente Projeto de Lei
Ordinária não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 323/2019, em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 323/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 344 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda nº 001/2019, ao Projeto de Lei

Complementar nº 007/2019, apresentada, no ato da discussão em
Plenário, pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe nova
redação ao inciso XIX do Art.78, constante do projeto de lei
complementar em epígrafe.

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e,
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que
represente esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Analisada a Emenda que propõe a modificação do dispositivo
do projeto, acima mencionado, verifica-se que a mesma mostra
compatível com as normas constitucionais e não apresenta nenhuma
incongruência com os preceitos magnos em vigor referentes ao tema,
portanto, somos pelo acolhimento da mesma - EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a

propositura, recomendamos a Aprovação da Emenda nº 001/2019,
proposta ao Projeto de Lei Complementar n°007/2019, nos termos
acima expostos.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Emenda nº 001/2019 ao Projeto de Lei
Complementar nº 007/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 345 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 296/2019, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que Institui o “Dia Estadual de
Prevenção à Hipertensão Arterial e Diabetes, a ser comemorado,
anualmente, no dia 30 de novembro.

Registra a justificativa que, de acordo com a 8ª edição do Atlas
de Diabetes da Federação Internacional do Diabetes (Internacional
Diabetes Federation -IDF)1 , mais de 425 milhões de pessoas vivem
com diabetes no mundo. A estimativa não é nada animadora, a previsão
é de que esse número aumente e que no ano de 2035 cerca de 550
milhões de pessoas sejam diabéticas. No ano de 2017, 26 milhões de
adultos, com idade entre 20 e 79 anos viviam com diabetes na região da
América do Sul e Central. Tal dado já é alarmante, mas causa maior
preocupação o fato de que cerca de 40% dos casos de diabetes na
mencionada região sequer são diagnosticados.

Prevenir é sempre melhor que remediar, e tal frase tem ainda
mais sentido quando se refere a medidas capazes de salvar vidas e
possíveis de serem realizadas com atos simples, como o de levar
informação, principalmente às populações com menos acesso a educação
e serviços de saúde.

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 nº 296/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 296/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 346 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 058/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Jefferson Miler
Portela e Silva.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que o
homenageado, Jefferson Miler Portela e Silva, nasceu no Município
Maranhense de Chapadinha, no dia 26 de novembro de 1964. Formou-
se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Também possui formação em Ciências Criminais pela Faculdade São
Luís. Em Brasília, participou da formação profissional para delegados
pela Academia Nacional de Polícia e em seguida ingressou na Polícia
Civil do Maranhão no cargo de Delegado em 1998. Iniciou sua carreira
como Delegado de Polícia Civil na circunscrição de Bequimão, após
assumiu a titularidade da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim,
vindo em seguida a compor a equipe da comissão criada e instalada
para apurar o crime organizado no Maranhão. Com 52 anos de
idade, dos quais mais de 18 anos dedicados à carreira de delegado,
Portela já atuou em diversos setores da segurança pública, antes de
chegar a ocupar o cargo de Secretário de Segurança do Estado. Ele
atuou como titular do 10° e 14° Distrito de Polícia, na capital e no
interior tem passagens pela regional de Itapecuru Mirim e como titular
do Departamento de Homicídios. Ao longo de sua trajetória, assumiu
a direção superior da Polícia Civil do Estado, como Delegado-Geral
de Polícia Civil do Maranhão, no ano 2007. No ano de 2015 assumiu
a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão e em 2016
foi eleito Presidente do Colégio Nacional de Secretário de Segurança
Pública – CONSESP. Como se observa, a trajetória de Jefferson Portela
o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de
forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio
da Segurança Pública. Essa Justificativa por si só atende a pertinência
da matéria.
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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 058/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior.

 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 058/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 347 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Complementar nº 005/2019, de autoria
do Poder Judiciário, que “Propõe criar 02(duas) Turmas Recursais
Permanente na Comarca da Ilha de São Luís: altera a redação de
dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão);
acrescenta dispositivos na mesma Lei Complementar e dá outras
providências.”

Em síntese o presente Projeto de Lei Complementar está
criando 2 (duas) Turmas Recursais Permanentes na comarca da Ilha de
São Luís, com a competência definida no art. 60- B da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991, com a nova redação dada por esta
Lei, bem como 6 (seis) cargos de Juiz de Direito e 6 (seis) cargos de
Assessor de Juiz.

Esclarece a mensagem que encaminha a proposição de Lei que
atualmente, a Turma Recursal da Comarca da Ilha funciona em sistema
de rodízio de magistrados para cumprimento de mandato de 02 (dois)
anos, segundo o disposto na RESOL-GP 51/2013, que aprovou o
Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Maranhão,
contando, ainda, com o auxílio de uma Turma Recursal Provisória,
criada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal.

Tal modelo de rotatividade dificulta a gestão da unidade, além
de provocar insegurança jurídica quanto à uniformização da
jurisprudência, o que motivou a mudança no funcionamento em outros
Tribunais, como nos Estados do Ceará e da Paraíba, passando a existir
o Sistema de Turmas Recursais Permanentes, que consiste na
titularização dos juízes que atuarão no referido órgão.

Dessa forma, a exemplo das Cortes supramencionadas, justifico
o presente projeto pela necessidade de garantir uma melhor distribuição
dos recursos, equilíbrio da carga de trabalho, estabilidade da

jurisprudência dos Juizados Especiais, bem como maior celeridade nos
julgamentos, em respeito ao princípio da eficiência, previsto na
Constituição Federal, em seu artigo 37, com a criação e funcionamento
de 02 (duas) turmas recursais Permanentes da Comarca da Ilha de São
Luís. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto
coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser
obedecido pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos,
decorre do devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos
deputados, é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito
acarreta, inexoravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo
normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às
matérias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta
Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:
...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”

Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece
que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do
Estado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de
Jus-tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado,
observados os seguintes princípios:”

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece
às normas formais do Processo Legislativo, sendo assim,
formalmente constitucional.

Em relação a matéria, não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade e nem ilegalidade, sendo uma matéria
inserida na função administrativa do Poder Judiciário.

Objetivando aprimorar o texto do projeto original, opinamos
pela aprovação do projeto original com a supressão do inciso II do
artigo 7° da propositura de lei.

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

mencionados, concluímos que a proposição em análise atende as
exigências de ordem constitucional e legal, assim sendo, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 005/2019, com a
emenda supressiva acima sugerida por esta relatoria.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 005/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em   25  de junho de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 726/2019

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

  R E S O L V E:

Art. 1º Criar a Comissão de Concurso com as seguintes
finalidades: acompanhar a realização do Concurso Público para
provimento de cargos de que trata o Edital do referido Concurso,
atendendo e prestando informações a candidatos e ao público em geral,
elaborando avisos e comunicações, propondo cronograma de atividades,
analisando recursos, emitindo pareceres, recomendações e demais atos
necessários, com o propósito de submetê-los à apreciação e deliberação
da Mesa Diretora. Providenciar a publicação e divulgação de editais,
avisos, comunicações, listagens, resultados e demais atos aprovados
ou homologados pela Mesa Diretora.

Art. 2º A Comissão de que trata o Art. 1º, será composta pelos
servidores EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO, matrícula nº 159111 –
Diretor de Recursos Humanos, TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO,
matrícula nº 1639608, Procurador Geral e ELAINE DE FATIMA
JINKINGS RODRIGUES, Auditor Geral Adjunto, matrícula nº
1650464 e LUIZ CARLOS NOLETO CHAVES, Técnico de Gestão
Administrativa – Economista, matrícula nº 1389220, sob a presidência
do primeiro.

Art. 3º O presidente da Comissão, quando julgar necessário,
poderá solicitar a participação, em seus trabalhos, de servidores das
unidades envolvidas no concurso.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 24 de maio

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