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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 08 DE JUNHO DE 2020

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS (REQ. 225/20)

1. PROJETO DE LEI Nº230/2020, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, CAPEADO PELA MENSAGEM Nº 047/20, QUE
ALTERA A LEI Nº 10.538, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO - STRP, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES TÉCNICAS. PEDIDO DE VISTA DO DEPUTADO
CESAR PIRES, NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. TRANSFERIDO POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

II-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVOS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 097/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 416/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE
FÉRRER. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

III - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1. REQUERIMENTO N°234/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO, SOLICITAMOS O ENVIO DE
MENSAGEM DE PESAR A FAMÍLIA DO SENHOR, BENIGNO DAS
CHAGAS BRITO, CASADO, EX-PREFEITO, UM DOS
PERCUSSORES NO EMPREENDEDORISMO DA POLITICA LOCA,
RECONHECIDO NA REGIÃO PELO SEU POTENCIAL COMO
UMA DAS GRANDES LIDERANÇAS POLÍTICA DA SUA ÉPOCA,
ONDE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA CAMPANHA EM QUE SE
ELEGEU COMO PREFEITO, NA CIDADE DE PASSAGEM FRANCA
– MA.

Quinta Sessão Ordinária de Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia sete de julho de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Cleide Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Rafael Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Valéria Macedo e Wellington do Curso.
Conectados remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as): Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo

Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 251 / 2020

Considera de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Cultural para o Desenvolvimento
Social e Sustentável – “INSTITUTO VIVER” com
sede e foro no Município de São Roberto, no Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, o Instituto
Educacional e Cultural para o Desenvolvimento Social e Sustentável
– “INSTITUTO VIVER”, com sede e foro no Município de São Roberto,
no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de julho
de 2020.- Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O Instituto Educacional e Cultural para o Desenvolvimento

Social e Sustentável – “INSTITUTO VIVER”, fundado em 02 de julho
de 2018, com sede na Rua Luis Carvalho, Nº 100A, Centro, São Roberto-
MA, vem prestando excelentes trabalhos sociais tendo os seguintes
objetivos e finalidades:

a) – Promoção de Assistência Social; b) – Promoção e Cultura,
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;  c)  -  Promoção
da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; d) – Promoção da arte; Promover a preservação
do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, e) – Promoção de
voluntário; f) – Organizar e participar de seminários, eventos e congressos
com o objetivo de aperfeiçoar e divulgar um ambiente Viver; g) – Promover
projetos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas
jurídicas possíveis; h) – Sugerir, promover, coordenar e executar ações,
projetos e programas relacionados com desenvolvimento social, cultural e
sustentável; i) – Promover cursos profissionalizantes aos adolescentes
carentes; j) – Executar serviços de radiodifusão; l) – Constituir centro de
pesquisa, estudos, desenvolvimento e difusão da cultura socioeducativa e
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sustentável; m) – desenvolver atividades em parcerias com o Governo
federal Estadual e Municipal para a  disseminação de um ambiente Viver
na sociedade; n) Combate a Pobreza: Desenvolver de projetos de combate
à pobreza, ensino de práticas produtivas, cooperativas e associativas,
visando a subsistência, desenvolvimento da população e geração de
emprego e renda.

Por sua contribuição e atuação social, em benefício às pessoas
excluídas da sociedade, é justo que o Estado também considere como de
Utilidade Pública o Instituto, visto a sua contribuição no processo de
inclusão social das comunidades da cidade de São Roberto e em todo o
Estado do Maranhão, está rendendo bons frutos.

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

PROJETO DE LEI Nº 252 / 2020

Dispõe sobre a Criação de Plataforma VLibras em
Portal de Instituições do Poder Publico Estadual e
Empresas  Privadas, no âmbito do Estado do
Maranhão, para tradução de conteúdos digitais em
Língua  Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras
providências.

Art. 1º. Fica criada no conteúdo do Portal de Instituições do
Poder Público Estadual e Empresas Privadas, no âmbito do Estado do
Maranhão a Plataforma VLibras, para tradução automática de conteúdos
digitais da Língua Portuguesa para  a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Parágrafo único – Entende-se por VLibras um conjunto de
ferramentas computacionais de código aberto que traduz conteúdos digitais
(texto, áudio e vídeo) para Libras tornando computadores, celulares, e
plataformas web acessíveis para pessoas surdas.

Art. 2º. As instituições do Poder Público Estadual e as Empresas
Privadas que ainda não implantaram a plataforma tratada no “caput” da
presente Lei, devem assim fazê-lo para possibilitar melhor acessibilidade
do usuário com deficiência auditiva.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei
correrão a conta de dotação orçamentaria de cada órgão.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos no prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
O direito à acessibilidade vem ganhando proeminência tanto na

administração pública como na iniciativa privada, e é bom que seja assim.
A comunicação deve ser disponibilizada em formato acessível, respeitando-
se as especificidades que se apresentem na condição da pessoa com
deficiência. Assim, com um pluging de acessibilidade tudo que está exposto
no Portal das Instituições Públicas e na iniciativa Privada, fica acessível em
Libras, em questão de minutos.

Com essa ferramenta instalada, os usuários da página têm acesso
à janela de Libras, onde podem traduzir todos os conteúdos para a Língua
Brasileira de Sinais.

Portanto, peço a atenção para a nossa iniciativa, ao tempo em que
espero que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências, uma acolhida
e posterior aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N° 253 / 2020

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE TÚNEIS OU
CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, NA FORMA
QUE ESPECIFICA.

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
obrigatoriedade de instalação de túneis ou cabines de descontaminação

(sanitizantes), nas entradas dos terminais de ônibus, rodoviárias, aeroportos,
ferry-boat, hospitais, shopping-centers, eventos culturais, eventos
esportivos e qualquer outro espaço de grande aglomeração de pessoas, a
fim de evitar a circulação e transmissão de doenças infectocontagiosas,
respeitando os pareceres e normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.

Art.2º - Entende-se como descontaminação o tratamento feito por
meio da realização de procedimentos que permitam a descontaminação de
roupas, acessórios e qualquer outro objeto que possa estar em contato
com pele das pessoas, combatendo assim a proliferação de bactérias,
fungos e vírus, responsáveis por doenças infectocontagiosas.

Art.3º - Entende-se como túneis ou cabines de descontaminação,
estruturas com produtos químicos que realizem uma descontaminação de
toda a vestimenta e acessórios que estão em contato com a pele dos
indivíduos.

Art.4º - Todos os produtos utilizados para o procedimento de
descontaminação devem ser registrados e autorizados pelos órgãos sanitários
competentes, sendo seguros para saúde humana e de animais.

Art. 5º - Os produtos utilizados para o procedimento de
descontaminação devem apresentar testes de eficácia comprovados por
laboratórios habilitados pela ANVISA, que comprovem a eficácia de suas
moléculas.

Art. 6º - Havendo a contratação de empresas privadas para a
realização de tal serviço, a empresa deverá estar regularmente cadastrada e
regularizada pelos órgãos competentes do Estado do Maranhão.

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias, ficando autorizado o Poder Executivo a
abrir créditos suplementares, caso necessário.

Art. 8º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta Lei.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA
Considerando as medidas que vêm sendo adotadas para prevenção

e combate ao COVID-19, tem-se que a presente proposição legislativa,
busca diminuir a contaminação da população maranhense ao entrarem nos
terminais de ônibus coletivo, rodoviária, aeroportos, eventos culturais,
eventos esportivos ou qualquer outro espaço de grande aglomeração de
pessoas.

Nesse sentindo, o projeto de lei tem o intuito de diminuir a
contaminação do coronavírus ou qualquer outro microrganismo, durante o
período de restrições para o combate ao COVID-19, bem como busca uma
forma de diminuir o contágio após o período de restrições, criando assim
uma solução mais rápida para retomada das atividades econômicas.

O túnel tem a finalidade de promover a descontaminação de micro-
organismos de caráter viral, bacteriano e fúngico nas vestimentas ou em
objetos.

Portanto, visando a retomada gradual das atividades econômicas
no Estado, esse é um projeto que complementa os protocolos de proteção
recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

Cumpre ressaltar que projetos semelhantes já foram aprovados
em outros estados. Dessa forma, a aprovação desta importante proposição
é necessária para a defesa e a preservação da qualidade de vida e da saúde
da população.

PROJETO DE LEI N° 254 / 2020

Institui a “Semana de Conscientização e Combate ao
Relacionamento Abusivo” no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Estado do Maranhão, a
“Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo”,
que ocorrerá anualmente, na semana que antecede o dia 12 de junho.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2020 5

Parágrafo único. A semana a que se refere o caput deste artigo
deverá ser incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Maranhão

Art. 2° A “Semana de Conscientização e Combate ao
Relacionamento Abusivo” tem por objetivo promover a reflexão e fomentar
o debate sobre os relacionamentos abusivos e seus reflexos para os
envolvidos, suas famílias e para a sociedade.

Art. 3º Durante a semana deverão desenvolver-se ações para a
conscientização da população, por meio de procedimentos informativos,
educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e a
produção de material online e/ou impresso explicativos que atinjam os
objetivos propostos no art. 2°.

Parágrafo único. Deverá haver uma abordagem multidisciplinar
sobre o tema, com a participação de profissionais de diversas áreas do
conhecimento, incluindo Psicologia, Medicina e Direito.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA
Há formas de opressão que silenciam principalmente as mulheres,

em nome   do que chamam de amor. São os relacionamentos abusivos. E há
um enorme silêncio sobre este tema.

Estar em quarentena durante a pandemia do coronavírus pode
significar estar lado a lado com a violência doméstica. Essa é a realidade de
muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos e não tem opção a
não ser ficar em casa com o agressor. Violência física e verbal, com tortura
psicológica, fazem parte dessa realidade e muitas dessas vítimas não têm
acionado os canais de denúncia.

A subnotificação dos episódios de violência doméstica tem sido
constatada nas unidades policiais e judiciárias e preocupa as autoridades.

E é justamente preocupado com a gravidade e o pouco debate do
tema que proponho o presente PL, com o objetivo de promover a reflexão
e fomentar o debate sobre os relacionamentos abusivos e seus reflexos
para os envolvidos, suas famílias e para a sociedade.

Segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o Brasil
está em 5° lugar quando o assunto é violência doméstica contra mulheres.
Em meio aos processos judiciais, há cerca de um milhão de casos, sendo
dez mil de feminicídio. Sendo assim, é de extrema importância discutir a
temática publicamente.

PROJETO DE LEI Nº 255 / 2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização
do Código QR em todas as placas de obras públicas
estaduais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica obrigado o Estado por intermédio da Secretaria
de Estado de Obras e Infraestrutura a disponibilizar eletronicamente, o
Código de Barra Bidimensional QR (QR CODE) na placa da obra, para
leitura por smartphone e outros dispositivos móveis, mediante acesso à
página da WEB, com informações atualizadas sobre a sua execução.

Parágrafo único – O surgimento de novas tecnologias que venham
a substituir o Código de Barra Bidimensional QR (OR CODE) não
prejudicará o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 2º – No acesso à base de dados oficiais na Web deverão estar
disponibilizados, para fiscalização pública, os empenhos, notas fiscais e
eventuais aditivos contratuais lançados, além das seguintes informações
sobre a execução da obra:

I – objeto da obra;
II – justificativa;
III – população atendida;

IV – valor previsto;
V – data da ordem de serviço;
VI – empresa(s) executante(s), com dados completos;
VII – eventuais aditivos contratuais, com detalhes;
VIII – projeto arquitetônico e imagens;
IX – cronograma com a data da previsão da conclusão da obra;
X – nome do agente público responsável pela fiscalização da obra.
Art. 3º - As Entidades e Órgãos Públicos integrantes da

Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado
responsáveis pelo acompanhamento da obra, deverão disponibilizar todas
as informações referentes aos procedimentos licitatórios, com interface
simples para acesso de toda a população ao Portal da Transparência do
respectivo Poder ou Órgão.

Art. 4º - Nas respectivas páginas da internet também devem ser
disponibilizados meios para que o cidadão e sociedade possam interagir
com o setor público, por meio de chat, e-mail, redes sociais ou telefonema
direto para o setor competente.

Art. 5º - As informações disponibilizadas nos sites devem ter
acessibilidade aos deficientes auditivos e visuais ou com limitação física,
seguindo as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,

/          /2020. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL -
Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como finalidade contribuir para
ampliação dos mecanismos de Transparência e Controle no Estado do
Maranhão.

O objetivo é aumentar a transparência da execução de obras
públicas, de forma a facilitar o acesso do cidadão às informações sobre o
seu andamento, favorecendo ainda o acompanhamento e a fiscalização da
atividade governamental.

A disponibilização do Código de Barras Bidimensional QR (QR
CODE), na placa da obra, para a leitura por smartphone e outros tipos de
dispositivos móveis mediante acesso à página da WEB, fornecerá
informações completas e atualizadas sobre a sua execução, atendendo os
princípios constitucionais da publicidade e eficiência.

O custo da placa da obra já está incluso no orçamento, bem como
o custo da criação, para tanto não se vislumbra qualquer acréscimo financeiro
para a efetividade da proposição legislativa.

Com isso, o cidadão poderá acessar todas as informações
necessárias em relação à obra executada, tais como os empenhos, notas
fiscais e eventuais aditivos contratuais lançados, além das informações
sobre a execução da obra.

No Rio de Janeiro, já é lei: LEI Nº 8.614, DE 06 DE NOVEMBRO
DE 2019. Em outros estados, este mesmo projeto já se encontra em
tramitação.

Isto posto, solicito aos nobres Pares a aprovação deste Projeto de
Lei.

PROJETO DE LEI Nº 256 / 2020

Institui diretrizes para o programa social de
distribuição de gás em botijão GLP (gás liquefeito de
petróleo) “Vale-gás” às famílias em situação de maior
vulnerabilidade social no estado do Maranhão,
enquanto perdurar estado de calamidade pública.

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes para o programa social de
distribuição de gás em botijão GLP (gás liquefeito de petróleo) “Vale-gás”
às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do estado do
Maranhão, enquanto perdurar estado de calamidade pública

Parágrafo único – A aquisição dos botijões de que trata esta Lei
dar-se-á junto às distribuidoras de gás que atuam no Estado do Maranhão,
observado os procedimentos previstos em lei.
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Art. 2º- Decreto do Poder executivo poderá definir os limites, a

forma e as condições para a distribuição dos botijões de gás ou dos vales-
gás entre as famílias beneficiárias do bolsa família e ou cadastradas em
outros programas sociais.

§ 1º O “Vale-Gás” deverá ser emitido como um vale impresso ou
cartão magnético, em nome do beneficiário.

§2º O benefício terá caráter pessoal e intransferível, devendo ser
utilizado dentro do mês, sendo vedada sua utilização para aquisição de
quaisquer outros produtos.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das disposições orçamentárias próprias.

Artigo 4º – O poder público poderá firmar parcerias para a
execução desta Lei.

Artigo 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Beckman”, em São Luís, 06 de Julho de 2020. - Dr. LEONARDO SÁ -
DEP. ESTADUAL – PL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de chamar atenção para a

necessidade de criação de um Programa social de distribuição de gás em
botijão GLP (gás liquefeito de petróleo) “Vale-gás” às famílias em situação
de maior vulnerabilidade social no estado do Maranhão, enquanto perdurar
estado de calamidade pública. Enquanto não tivermos a vacina, é
fundamental que as estratégias de enfrentamento sejam fortalecidas,
principalmente as medidas assistenciais.

Reconhecendo a excepcionalidade do momento, o Executivo e
Legislativo têm tomado medidas no sentido de proteger as populações
mais carentes e tornar factível o isolamento social. Nesse sentido, é
importante garantir a manutenção, no que se refere a alimentação das
famílias, que também é mantida com o botijão de gás. O atual preço
prejudica o orçamento do povo brasileiro, principalmente os mais pobres.
O programa de distribuição de gás é uma alternativa para mitigar os impactos
econômicos gerados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e
para amenizar as consequências da pandemia na vida de famílias carentes.

Nesse momento, há a necessidade de adequarmos às novas situações
vivenciadas pela população brasileira, que vem enfrentando grandes
dificuldades em virtude da crise econômica causada pela pandemia. Os
órgãos de saúde nacionais e internacionais têm orientado e alertado para a
permanência da população em isolamento social. Em suas residências,
diversos brasileiros estão ainda mais prejudicados pela crise econômica,
principalmente aqueles que já se encontram em situação de desemprego ou
subemprego. Nesse sentido, é de suma importância garantir o acesso ao
gás de cozinha e proporcionar assim maior tranquilidade para essas famílias
permanecerem em quarentena, pois esse item é primordial no preparo da
alimentação e consequentemente, essencial a segurança alimentar e
nutricional da população. Além disso, quando não há recursos para a
aquisição do gás, as famílias recorrem à utilização de outros meios como
lenha ou álcool na feitura das refeições, ocasionando recorrentemente
acidentes domésticos.

Visando proporcionar ao cidadão brasileiro melhores condições
de sobrevivência durante a pandemia da COVID-19, é que venho apresentar
a presente proposta, contando com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bekman”, em São Luís, 06 de Julho de 2020. - Dr. LEONARDO SÁ -
DEP. ESTADUAL - PL

REQUERIMENTO Nº 236 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do Vereador e Secretário de Saúde do Município de Zé Doca, Sr.
Francisco Barros Lima, ocorrido na manhã do dia 03 de Julho de 2020. O

Vereador e Secretário desenvolveu com muita maestria um modelo de
excelência em gestão pública a frente da pasta da saúde no município, com
resultados muitos satisfatórios.

        Recentemente, o secretário inaugurou o Hospital de
Campanha do município, devido à necessidade de cuidar da comunidade
Zé Doquense acometida pela pandemia do novo coronavirus. Por
infelicidade contraiu o vírus durante o combate a Covid 19, tornando-se
mais uma vitima dessa terrível família de vírus que causa infecções
respiratórias graves e que já matou milhares de brasileiros.

         Homem de muita fibra, dedicado a assegurar ao cidadão acesso
a saúde pública com qualidade e com total respeito ao ser humano.
Infelizmente teve a carreira interrompida de forma muito precoce, no
entanto, deixa um legado importante para a saúde do município de Zé
Doca, além de fortes laços de amizade e bem-sucedida representatividade
politica junto ao eleitorado do município.

Que o presente Requerimento seja encaminhado a seus familiares.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 237 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa Legislativa um voto de
pesar pelo falecimento do Dr. Gildásio Ângelo da Silva, ocorrido no último
domingo (no Hospital São Domingos, em São Luís, onde se encontrava em
tratamento de saúde, decorrente de complicações causadas pela Covid-19.

Dr. Gildásio, como era mais conhecido, exerceu o cargo de Prefeito
do Município de Poção de Pedras, bem como de diretor da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão-FAMEM, tendo se destacado pelos
bons serviços prestados em benefício da comunidade poção-pedrense e
em defesa da causa municipalista.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem aos familiares
do saudoso Dr. Gildásio, bem como à FAMEM, manifestando o nosso
voto de sentidos pêsames pela irreparável perda desse grande cidadão e
líder político da Região do Médio Mearim.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 238 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao ilustre Secretário
Estadual da Saúde, Dr. Carlos Lula, pela sua eleição e posse como Presidente
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, desejando-lhe
uma gestão com muita eficiência em defesa da saúde pública, principalmente
neste momento de grande preocupação causada pela COVID 19.

Reconhecemos a dedicação e a competência do Dr. Carlos Lula no
exercício da função de gestor da saúde pública estadual e estamos certos de
que no exercício dessa nova função será mais uma contribuição na luta
contra a pandemia do corona vírus.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de julho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual -  Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 828 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
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Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEITO
DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA JUNIOR,
solicitando providências, no sentido de determinar À SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize O REINICIO DA OBRA DE
RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA DA
AVENIDA ESTE EXTERNA (DIVINA PROVIDÊNCIA), UNIDADE
203 (FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA), NO BAIRRO CIDADE
OPERÁRIA, considerando que o órgão municipal não tem cumprido com
o cronograma da obra objeto de nossa propositura, causando sérios
transtornos para moradores e comerciantes do referido logradouro público.

Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas
mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e melhora
consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objeto atender a um anseio de
moradores e comerciantes da Av. Este (Divina Providência) e entorno,
Unidade 203, Bairro Cidade Operária, que têm insistido para que o poder
público municipal retorne e conclua a obra de infraestrutura asfáltica, cujo
objetivo é melhorar a infraestrutura asfáltica da cidade e sobretudo a vida
das pessoas.

Transitar em vias urbanas seguras é condição necessária para reduzir
o índice de acidentes com os mais diversos modais de transportes nas
grandes cidades, envolvendo pedestres inclusive, onde o transito é bastante
intenso.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 829 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, que determine providências, através do
ITERMA – Instituto de Terras do Estado do Maranhão, com vistas a
resolver acerca da regularização dos títulos de terra das mais de 200
(duzentas) famílias que residem na Vila Parente, localizado no município
de Santa Inês/MA e, consequentemente, a definição da competente
titularidade das áreas passíveis de regularização.

Município de grande destaque da região Oeste do Maranhão, com
aproximadamente 100 mil habitantes, segundo o IBGE (2019), Santa Inês
é uma das maiores cidades do estado e tem território com uma área total
(urbano e rural) de 600,479 km². Faz limite com os municípios de Monção,
Vitorino Freire, Bela Vista do Maranhão, Pindaré-Mirim, Altamira do
Maranhão e Tufilândia.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 30 de junho de 2020. – FELIPE DOS PNEUS –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 830 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.

Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção do alambrado da
quadra e manutenção dos equipamentos de educação física localizados na
praça do letrado, avenida 02 do bairro Vinhais, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 831 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a construção de um poço artesiano na Rua 23 de maio,
Comunidade Vila Bacia localizada entre a Janaína Riod e a Cidade Olímpica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 832 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado
do Trabalho e da Economia Solidária – SETRES, o Sr. Jowerberth
Frank Alves da Silva, solicitando a inclusão no Mutirão Rua Digna das
ruas da comunidade Vila Bacia localizada entre a Janaína Riod e a Cidade
Olímpica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 833 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Saúde – SEMUS, o Sr. Lula Fylho, solicitando a
disponibilização de atendimento de assistente social na Unidade Básica de
Saúde do bairro Janaína Riod.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual



QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 834 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a restauração de um córrego localizado na Rua Cafeteira,
bairro Janaína Riod.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 835 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Presidente
da Equatorial Maranhão, o Sr. Augusto Dantas, solicitando a
manutenção da rede elétrica na Rua Cafeteira, localizada no bairro Janaína
Riod, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 836 / 2020

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
EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL SENHOR, PEDRO DUARTE GUIMARÃES BEM COMO
A SUPERINTENDENTE DA CAIXA NO MARANNHÃO, SÍLVIA
LEANDRA PELLOSO solicitando a DISPONIBILIZAÇÃO DE UM
CAMINHÃO-AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA PARA
REFORÇAR O ATENDIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
NA CIDADE DE PINHEIRO-MA. Considerando o volume significativo
de atendimentos durante o pagamento do auxílio que a cidade de pinheiro
vem realizando. Mesmo com a digitalização dos serviços, muita gente
ainda tem buscado as agências físicas para poder fazer transações ou em
busca de informações, o que acaba causando lotação e filas. A agência do
município atende não só a população local como também a população de
outras cidades da baixada maranhense, por isso a necessidade de um reforço
no atendimento a essas pessoas. O serviço prestado no Caminhão é
exclusivo para o Auxílio Emergencial. Os beneficiários podem tirar dúvidas

e, além disso, funcionários do banco auxiliam a população na utilização do
aplicativo CAIXA tem.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 06 de Julho de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, a deputada Daniella Tema,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas,
internautas que nos acompanham por meio das redes sociais,
telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Alema, é uma honra
poder retornar a esta tribuna depois de alguns meses sem poder aqui estar.
Inicialmente, eu gostaria aqui de usar esse espaço para agradecer a todas as
manifestações de carinho, de apoio e de solidariedade à nossa família, ao
Tema, a Ana Isabel, aos irmãos Alexandre, Júlia e Talita, pela perda precoce
do nosso querido Rafael Seabra. Gostaria de agradecer também a todos os
tuntuenses e a todos os maranhenses e amigos que estiveram conosco, que
estiveram por perto, mesmo distantes, nesse momento de dor no qual nós
passamos alguns dias atrás. Esses momentos de dores têm sido constantes
não só para gente, eles têm sido constantes para inúmeros brasileiros, para
inúmeros maranhenses que têm perdido entes queridos também pela Covid-
19. E eu quero aqui manifestar, nesse momento, a minha solidariedade a
todas as famílias das pessoas que partiram por esse terrível vírus, nós que
perdemos, em Presidente Dutra, uma grande amiga que estava na linha de
frente trabalhando no Socorrão de Presidente Dutra no combate também a
Covid-19 e que infelizmente contraiu o vírus e não resistiu e foi mais uma
das vítimas que entrou nessa triste estatística, que foi a nossa querida
Elisiete, a quem eu manifesto a toda família dela o meu abraço de conforto
e a minha solidariedade. Ontem, também a gente acordou com a notícia da
partida de um grande amigo, ele que foi um grande político, um grande
defensor do SUS, que foi o amigo Gildásio Ângelo, que também partiu
para vida eterna. Em nome dessas três pessoas aqui, eu deixo meu abraço
confortante para todos aqueles que, assim como nós, têm passado por
momentos de sofrimento. Como eu ouvi há alguns dias, da pequena Laura,
filha do querido Rafa, ela disse: “Tia Dani, é vida que segue.”. E você ouvir
isso de uma criança, realmente, você para analisar que a gente tem que
continuar aqui firme, forte, com nosso propósito, até pelas pessoas que se
foram e que não estarão mais aqui conosco. É por isso que eu estou aqui
hoje para dizer para vocês, que, apesar de todo sofrimento dos últimos
dias, nós continuaremos trabalhando em prol de todos os maranhenses e
também quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas
parlamentares que aprovaram, há duas semanas, um projeto de lei, de
minha autoria, que é o projeto de nº. 146/2019, onde ele obriga condomínios
residenciais, localizados no estado Maranhão, a comunicar os órgãos de
segurança, eventual ocorrência ou indício de violência doméstica contra a
mulher, contra crianças, contra idosos, dentro do nosso estado do Maranhão.
Eu quero aqui agradecer, a gente que vive um momento de distanciamento
social, onde as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, onde o
número de violência doméstica tem aumentado consideravelmente não só
contra mulher, mas contra crianças, adolescentes e também contra os
nossos idosos, e nós estamos aqui, para levantar, arregaçar as mangas,
literalmente, e lutar por essas pessoas que estão aí vulneráveis. Eu quero
aqui encerrar as minhas palavras, dizer que a nossa luta, ela só está
começando. Contem com a minha força, contem com a minha disposição
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para continuar a lutar e brigar por mais direitos e por mais proteção a essas
pessoas que estão aí vulneráveis. Muito obrigada e boa semana a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Marcos Caldas, cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhores e senhoras Deputadas, nossa presidente,
nossa deputada Cleide, muito bem. Senhores e senhoras deputadas, eu
hoje aqui vou ser muito breve e eu queria aqui fazer uma denúncia e queria
pedir que a Comissão de Obras, aqui desta Casa, tomasse uma providência,
a respeito do abuso que está acontecendo em nosso estado, nesse momento,
onde as coisas voltam ao novo normal e o abuso de preço em cima de
muitas coisas, dentro do nosso estado. Eu vou dar um exemplo que eu
recebi, algumas pessoas, algumas denúncias e algumas reclamações,
principalmente no material de construção, onde, deputado, chegou ao
absurdo, agora nesse mês de junho, de aumentar mais de 30% em muitas
mercadorias, é o caso do tijolo, que é construído, aqui dentro do nosso
estado, a matéria-prima é de dentro do nosso estado e não tem motivo para
que o tijolo aumente mais de 30%, dentro do nosso estado. O cimento
aumentou, também, em torno de 30%, o ferro aumentou em torno de 16%,
isso é um absurdo num país que estamos tentando sair de uma pandemia
e os grandes empresários, e as fábricas, os distribuidores estejam abusando.
Então, eu queria pedir, principalmente para o PROCON, para o Ministério
Público, e para que esta Casa, para que a Comissão de Obras dessa Casa,
tome a providência no sentido de fiscalizar e averiguar por que esse aumento
absurdo não só em material de construção, mas em muitas outras coisas
que estão aumentando dentro desse estado, e eu recebi essa denúncia. Nós
temos inúmeras fábricas de tijolos, aqui dentro do estado: nós temos aqui
em Rosário; nós temos em Chapadinha, deputado Paulo Neto, que V.Exa.
conhece; nós temos... em várias cidades, nós temos fábricas de tijolos e
todo o produto, que é usado na fabricação do tijolo, é adquirido dentro do
nosso estado. Então, nós não temos por que aceitar um absurdo desse, a
argamassa também aumentou em torno de 30%, um aumento absurdo
porque estava tudo parado e as coisas, o comércio, voltam a funcionar e as
empresas, principalmente os distribuidores se veem no direito de tirar
proveito numa hora tão difícil dessa que as pessoas... muitos precisam
reconstruir as suas casas que perderam agora no inverno e não estão
podendo porque as distribuidoras estão segurando o cimento e as fábricas
de tijolos aumentando... o ferro, tudo de uma maneira e numa proporção
como se nunca se viu. Então, se nós aqui que representamos o povo do
Maranhão, as pessoas mais necessitadas, se nós não tomarmos uma
providência, eu não sei onde isso vai parar. Então, quero pedir aqui que
esta Casa encaminhe essa denúncia ao PROCON, ao Ministério Público,
e que a Comissão de Obras desta Casa tome a providência nesse sentido.
E também que as outras Comissões procurem averiguar o que está
acontecendo no nosso estado nesse exato momento. Primeiro, o abuso de
aumentarem os equipamentos e todo o que se usa durante a pandemia e
agora que a pandemia, as coisas voltam o normal, começaram os abusos
para que o estado não volte a crescer. Então, é essa a denúncia que eu queria
fazer e nesse sentido que eu queria pedir para que esta Casa tomasse as
providências necessárias. Meu muito obrigado, deputada Cleide.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputada Mical Damasceno, por cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) -Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas,
funcionários da Casa, imprensa. Hoje, eu gostaria de falar sobre um tema
importante e preocupante para todos nós brasileiros que pode pôr em
risco a liberdade religiosa e a democracia brasileira. Eu refiro-me ao recente
voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin,
que, durante a atuação no Tribunal Superior Eleitoral, no dia 25 de junho
passado, em seu voto, o ministro Fachin propõe que, a partir das eleições

desse ano, de 2020, seja assentada a viabilidade do exame jurídico do abuso
do poder de autoridade religiosa no âmbito das ações de investigação
judicial eleitoral. Com devido respeito ao eminente ministro, mas a sua
proposta é juridicamente deficiente e perigosa para o estado democrático
de direito. Em primeiro lugar, a proposta é inconstitucional, em artigo
publicado no Correio Brasiliense, o juiz federal, William Douglas, e o
especialista em Direito Eleitoral, amigo meu e irmão evangélico, irmão na
fé, Dr. Valmir Nascimento, destacaram que o próprio TSE, em 2017,
decidiu que a Constituição e as leis eleitorais não contemplam a figura do
abuso do poder religioso porque o Congresso jamais criou essa figura.
Então, se o Judiciário criasse esse crime eleitoral, porque haveria um ativismo
inaceitável, com mais uma invasão das competências do Legislativo, além
do desrespeito ao texto constitucional. Então, os juristas afirmam que o
crime de abuso de autoridade religiosa afronta à Constituição que tem
como um dos seus fundamentos, no artigo 1º, o pluralismo político e inclui
entre os direitos e garantias individuais, no artigo 5º, que ninguém será
privado de direitos por motivos de crenças religiosas ou de convicção
filosófica, ou política. A Carta também veda, no artigo 19, que o poder
público crie distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Em segundo
lugar, a proposta do Ministro Fachin é notoriamente ilegal e isso porque as
únicas formas de abuso que a legislação eleitoral prevê são abuso do poder
político, o abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de
comunicação. E o que a legislação prevê é a punição no caso de propaganda
irregular, dentro dos templos religiosos, por se tratar do local de acesso
comum, da mesma forma que um cinema ou também um supermercado. E
ao propor uma nova tipificação eleitoral contra os religiosos, o TSE estaria
legislando no lugar do Parlamento, o que seria esse tal abuso de autoridade
religiosa se não uma forma de discriminação e uma visão negativa com
todos os religiosos, os autores citados..., quer dizer, eles afirmam e defendem
que a tipificação do ilícito eleitoral em face somente dos religiosos também
seria flagrante de discriminação, uma perseguição religiosa. Não há debates
dessa natureza sobre outros setores, não há! Ainda que possa haver excessos
e até coação psicológica para direcionar os votos em outros nichos, não
está posta a hipótese de criar, por exemplo, o crime de abuso do poder
ambientalista, ruralista ou sindicalista, a perseguição é só contra os
evangélicos, contra os católicos praticantes. Em terceiro lugar, deputado
César Pires, eminentes pares, a proposta do ministro Fachin contraria o
próprio STF que, recentemente, decidiu garantia livre manifestação de
ideias em universidades. Quer dizer que nas universidades pode durante o
período eleitoral? Cassando atos que proíbe o debate no ambiente
acadêmico. Assim fica a pergunta: estudantes, professores e universitários
têm mais direito do que os religiosos que não participam da academia? A fé
faz alguém cidadão de segunda classe? Só mais uns minutos, Presidente.
Esse tipo de proposta revela um enorme desconhecimento sobre a
capacidade crítica e liberdade política dos fiéis que frequentam as igrejas
em nosso país, como se tais pessoas precisassem de tutela estatal para
controlar aquilo que elas ouvem e como devem agir em termos políticos.
Eu volto a dizer: por que esse tipo de proposta não se aplica a outros
setores da sociedade como os empresários, sindicalistas, ruralistas, grupo
LGBTs, MSTs e outros grupos sociais, mas somente aos religiosos? É
preciso que tenha uma mente que o princípio da laicidade presente na
nossa Constituição não visa afastar os religiosos das discussões políticas,
no nosso país e no nosso estado, aqui no Maranhão. Afinal, o estado é
laico, não é mesmo que estado antirreligioso, tanto assim que a nossa
Constituição Federal prevê a colaboração nos casos de interesse público.
É essa a nossa defesa, eu espero que os nossos pares pensem sobre isso.
E eu encerro, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Deputada Dra. Helena Duailibe,
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores membros da Mesa,
colegas Deputados. Olhando aqui a nossa colega Valéria, muito feliz de
olhar o seu retorno, uma mulher que nos orgulha pelo seu trabalho, aqui na
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Assembleia, e hoje eu tenho falado sempre, a Procuradoria da Mulher, na
Assembleia Legislativa, deve muito à V.Exa., Valéria, V.Exa. realmente foi
a precursora desse trabalho, lutou muito junto ao nosso saudoso Humberto
Coutinho e conseguiu esse espaço tão importante aqui dentro, graças à
V.Exa., imprensa, redes sociais, servidores da Assembleia. Eu, na manhã de
hoje, dia do aniversário do nosso Presidente, a quem nós queremos também
saudar e parabenizar, eu subo para parabenizar o nosso secretário de
Estado da Saúde que, no final de semana, no sábado, foi aclamado Presidente
do CONASS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Estado do
Maranhão, um feito que precisa ser registrado, nunca na história do
Maranhão, nós tivemos um secretário de Estado da Saúde representando
todo o nosso Conselho, todo o nosso Brasil. Isso é um grande mérito, nós
já tivemos aqui o Edmundo Costa Gomes, que foi Presidente do CONASS
- Conselho Nacional de Secretários Municipais, do CONASEMUS, mas
do CONASS, pela primeira vez, o nosso Secretário de Estado da Saúde
assumiu no sábado esse mandato, ele já era Vice-Presidente e aí no sábado
foi aclamado pela renúncia do antigo ex-Presidente do CONASS. Então, é
um fato que não pode passar em branco. Eu que já fui ex-gestora de saúde,
que participei ativamente desse movimento, sei da importância que é para
o estado do Maranhão galgar um cargo tão importante. Então, nesse
momento, eu quero parabenizar o nosso Secretário de Saúde por ter
alcançado tão grande cargo. E já mostrou isso, ontem, já teve uma audiência
com o Ministro da Saúde já buscando não só benefícios para o nosso
estado, mas para todo o Brasil, onde a sua pauta foi justamente pedindo
para que o Ministério intervenha na compra de equipamentos que os
estados fizeram, deputado Arnaldo, e não conseguiram. E eu, ao mesmo
tempo que quero registrar esse grande feito para o estado do Maranhão, eu
quero lamentar também a morte do Gildásio Ângelo que foi também
Presidente do COSEMUS aqui e ex-prefeito de Poção de Pedras e que,
infelizmente, deputada Daniella Tema, muito amigo do Dr. Tema, o Gildásio,
ele perdeu essa vida, aos 59 anos, por causa do covid. Então, o Gildásio,
que foi uma das pessoas que começou a mostrar a importância desses
conselhos e aqui foi presidente do COSEMES e junto com o Dr. Tema,
com o Dr. Lisboa e muitos outros, conseguiram mostrar para gente a
importância desse conselho. Estaria muito feliz em saber que, pela primeira
vez, nós temos um maranhense, um secretário de Saúde do Estado ocupando
a presidência do CONASS, é um grande feito, é um grande orgulho para o
nosso Estado. Era isso, senhor Presidente, Dr.ª Cleide, que nós queremos
nesta manhã louvar e agradecer pela importância de termos hoje o secretário
de Saúde Carlos Lula como presidente do CONASS. Muito obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor presidente em exercício
Glalbert Cutrim, senhores que compõem a Mesa, meus pares aqui
presentes. Eu quero parabenizar, a princípio, e dividir o meu
pronunciamento aqui em duas partes: a primeira, é fazer as minhas
saudações de reconhecimento ao Tribunal de Justiça, por terem atendidos
os nossos apelos, quando nós fomos procurados pelo curso de Medicina
de Caxias, onde os alunos, aqui nessa Casa, alegavam estarem sendo
prejudicados pelas quantidades de ingressos movidos por ações judiciais.
Tanto eu, como o deputado Yglésio, fizemos aqui essa denúncia junto ao
Tribunal de Justiça, à Corregedoria de Justiça do Tribunal e fomos atendidos
e na semana passada, no pleno do Tribunal, por unanimidade, resolveram
afastar o Dr. Sidarta Gautama, cortando na própria carne, mas fazendo
justiça, o que nós fizemos de denúncia aqui nesse Plenário, aqui nessa
Tribuna. Doutor Gautama, foi afastado administrativamente. O que eu
quero demonstrar com isso? É que essa Casa, quando ela quer fazer e usar
das suas prerrogativas, ela tem sido competente assim em fazer por meio
de seus deputados. Parabéns ao Tribunal de Justiça, não posso esquecer lá
atrás o Dr. Marcelo Carvalho, corregedor da época, que prontamente
atendeu, pediu e determinou que fôssemos ouvido, tanto eu como o
deputado Yglésio, que no mesmo dia prestamos esclarecimento aos juízes
corregedores, que evoluíram a questão e chegou a termo de colocar o

afastamento do senhor Sidarta Gautama, juiz de Caxias. Acho que
dificilmente voltará quando for julgado o mérito. E outro momento que eu
quero aqui, é lamentar a morte de um grande amigo, companheiro de luta e
que durante muito tempo me acompanhou, que é o Gildásio Ângelo.
Gildásio, inúmeras vezes esteve na minha casa, outras tantas estivemos na
dele, no interior, fazendo as nossas caminhadas políticas e me recordo da
última vez que telefonei a ele, quando passou vários dias sem nós nos
comunicarmos, eu resolvi ligar, era uma quarta-feira e ele me disse que
estava internado em um hospital privado. Na quinta liguei, na sexta liguei,
já não consegui falar e já tive que falar com os familiares na segunda-feira.
Durante 60 dias, ligava quase todos os dias para saber a evolução clínica do
senhor Gildásio. Perdi um grande amigo. Perdeu Poção de Pedras também
um grande líder político, perdeu a classe política, um dos gestores
competentes que nós tivemos nesse Maranhão. E foi por conta dessa
doença de Gildásio que eu propus um projeto de lei, que agradeço a esta
Casa por ter aprovado, depois ao presidente por ter promulgado, porque
o governador silenciou, o governo silenciou e nós promulgamos, em que
obriga os planos de saúde em atender, em menos de 6 horas, as
determinações dos protocolos médicos. O Gildásio não podia fazer um
procedimento de exame porque o hospital se negava e o plano de saúde se
negava a atender. Daí nasceu essa lei que eu vou denominar de Lei Gildásio.
Eu quero pedir a Deus que receba Gildásio em paz, que a família tenha paz
na continuidade dos méritos no patrimônio político e social e de amizade
que ele construiu aqui na terra, das relações boas que todos nós tivemos
com ele. Gildásio, descanse em paz, que Deus te receba de braço aberto.
Eu só quero lamentar que eu perdi um grande amigo, um grande companheiro
de luta, mas Deus ganhou um grande cidadão espiritual, também em outro
plano. Fica com Deus, que Deus te abençoe sempre, te proteja e que teu
espírito seja eternamente abraçado à luz divina, a luz do Senhor Jesus
Cristo! Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem apartes. Antes do deputado Rafael se pronunciar, eu queria corroborar
aqui com o deputado César, deputada Helena, sobre o falecimento do ex-
prefeito de Poção de Pedras, Dr. Gildásio, um grande homem, uma grande
pessoa que eu tive o prazer de conhecê-lo. É aliado político do nosso
amigo deputado César Pires e que eu tenho certeza de que não só Porção
de Pedras, como vocês que eram mais próximos, nós que somos políticos,
mas todo o Maranhão perde um grande cidadão que enquanto esteve aqui
na terra, fez muito pelo povo de Poção de Pedras, em especial e também
pelo o povo do Maranhão enquanto diretor da FAMEM. E temos que
fazer o registro também que hoje é aniversário do nosso presidente, que
não está na Casa, mas desejar, desde de logo, muita felicidade, muita saúde,
que ele continue exercendo essa postura de líder, de nos coordenar, aqui
dentro desta Casa, com maestria, como ele sempre tem feito e que Deus
possa rogar todas as bênçãos em sua vida e trazer muita saúde e paz e
prosperidade. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente, deputado Glalbert Cutrim, senhoras
e senhores, colegas deputados, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Presidente, queria também manifestar aqui meu pesar, o
falecimento do ex-prefeito Gildásio. Além de ex-prefeito, era um grande
técnico, militante principalmente na área da saúde, infelizmente, mais uma
vida ceifada pelo o covid-19, apesar de todo o esforço para salvá-lo,
infelizmente, o vírus foi mais forte. Mas também quero fazer alguns registros,
aqui aproveitar o Pequeno Expediente, inicialmente também desejar muita
saúde e paz ao nosso Presidente Othelino, parabenizar o nosso presidente
do CONASS, recém-eleito e empossado Dr. Carlos Lula, pela primeira
vez, na história do CONASS, um maranhense dirige aquela importante
entidade, prova de reconhecimento, de trabalho sério, árduo, pela saúde do
estado do Maranhão, pela frequente participação nas discussões e no
debate, pela habilidade de discutir, de persuadir. Acho que o Maranhão
ocupa uma posição de destaque no que diz respeito à discussão das políticas
públicas do Brasil. Então, parabenizar Dr. Carlos Lula e que Deus possa
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abençoá-lo nesta nova missão. Mas também quero dar aqui as boas-vindas
à deputada Valéria Macedo que, de forma presencial, pela primeira vez,
nesta legislatura, está no plenário desta Casa, fico muito feliz deputada
pela sua presença aqui nesta Casa, sinta-se em casa que aqui é sua casa, e
que com fé em Deus V.Exa. sempre vai ficar aí nessa cadeira. E é bom que
está ali atrás de mim, não se preocupe que nós vamos conversar muito.
Mas, Senhor Presidente, de fato, venho a este Pequeno Expediente para
falar de algo incomum nos últimos tempos, que é o prefeito municipal
inaugurando um hospital com recursos próprios, com recursos municipais,
que foi o prefeito Américo, em Coelho Neto. Na última sexta-feira, eu tive
a grata satisfação de participar da solenidade de inauguração do hospital
municipal de Coelho Neto, da reinauguração, tendo em vista que esse
hospital já funcionava, mas de forma muito, muito precária, assim que o
prefeito assumiu o mandato estive com ele visitando não só aquela unidade,
mas outra, e decidiu focar na reforma e ampliação daquele hospital que
hoje conta com o centro cirúrgico novo, praticamente cem leitos de
enfermaria, o hospital conta com rede de gases, com uma unidade de parto
normal, uma coisa muito bem equipada, muito bem estruturada, uma coisa
bonita de se ver, com cinco salas de parto normal, tenho certeza de que
Coelho Neto, que já é referência para aquela região será ainda mais e desejar
muita sorte e empenho do prefeito Américo de Sousa, nós colocamos uma
emenda parlamentar, final do ano passado, para Coelho Neto, onde
possibilitou comprar grande parte daqueles equipamentos que fizeram as
instalações daquele hospital. Fico feliz por ter o nosso mandato estar
ajudando o município de Coelho Neto de forma efetiva, pois todas as lutas
políticas, os embates administrativos, as conquistas que estamos levando
para Coelho Neto, como asfalto, como escola, como IEMA, tem a nossa
participação, mas a emenda parlamentar é importante porque veio num
bom momento, onde foi possível equipar aquele hospital. Lembrando que
Coelho Neto ainda tem uma UPA, ainda tem uma UPA municipal que
recebe apenas 50 mil reais, por mês, do Ministério da Saúde que foi
habilitada recentemente, e todos os outros custeios, ou seja, são custeados
com recurso municipal. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito
Américo, toda a sua gestão, a classe política de Coelho Neto, os vereadores,
em nome do presidente Marcos Tourinho, a todos eles que estavam lá
presentes, dizer que fico muito feliz porque ali a gente tem a certeza de que
o recurso público é aplicado com zelo, para dar a maior assistência à
população de Coelho Neto. Então, Presidente, eu queria fazer esse registro,
desejar mais uma vez aos coelho-netenses boa sorte, vamos passar por
esse momento difícil, que é a pandemia, o prefeito tem tomado algumas
medidas de isolamento social necessárias e é por conta disso que a doença
lá está sob controle e todos os coelho-netenses que precisaram de ajuda
hospitalar, tiveram acesso, seja no município de Coelho Neto, seja regulado
para Caxias ou para o Hospital Alarico Pacheco, onde temos estado sempre
atentos na questão da regulação desses leitos para que a população seja
atendida o mais rápido possível. Então, era isso, senhor presidente, era
este o meu pronunciamento na manhã de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente,
nesse primeiro momento, como tenho feito quase todos os dias, eu vou
voltar a cobrar do governo do Estado, a nomeação de todos os aprovados
do concurso público no estado do Maranhão. A nomeação de todos os
aprovados no concurso da Polícia Militar, aprovados no último concurso
da Polícia Civil, do concurso da AGED, do concurso da SEGEP, do concurso
do IPREV, do Detran, do PROCON, de todos os aprovados, em concursos
públicos no estado do Maranhão. O Governo do Estado tem feito
nomeações de cargos comissionados, ao longo dos últimos três meses,

mesmo em período de pandemia, mesmo com pandemia, já foram
nomeados mais de trezentos cargos comissionados, em detrimento dos
aprovados em concurso público. Então, mais uma vez, eu ocupo a tribuna
desta Casa, para solicitar, para cobrar ao Governo do Estado do Maranhão,
a nomeação de todos aprovados nos concursos públicos, a nossa defesa,
mais uma vez, de todos aprovados, na Polícia Civil, na Polícia Militar e em
todos demais concursos públicos do estado do Maranhão. Senhor
Presidente, pauta da semana passada: nós estivemos no Ministério Público
Estadual e estivemos em reunião de cortesia com o procurador-geral do
estado do Maranhão, Dr. Nicolau, e com a nova corregedora, Dr.ª Temes.
Fizemos uma visita de cortesia para destacar o nosso respeito institucional
da Assembleia Legislativa com o Ministério Público. Um Ministério Público
independente, um Ministério Público atuante, um Ministério Público
fiscalizador das leis e um Ministério Público que tenha seu olhar voltado
para a sociedade, para a população, para suas demandas mais emergentes,
mais urgentes da população do estado do Maranhão. E fiquei maravilhado
em conhecer um projeto do Ministério Público, que será implantado, que
é o projeto Promotor Cidadão - Ministério Público Cidadão. Na
aproximação do Ministério Público com a sociedade. Então, tem os nossos
parabéns, tem o nosso total apoio e acredito que a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão também terá total apoio e parceria a esse projeto
do Ministério Público Cidadão, que é o Ministério Público próximo da
população. Mas, Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna, mais uma vez,
para fiscalizar, para cobrar do governo do Estado do Maranhão os setenta
respiradores que não foram entregues. Inicialmente, o governo do Estado
comprou trinta respiradores, pagou o valor de 4 milhões e novecentos mil
reais e esses respiradores não chegaram até hoje. Respiradores
superfaturados, cada respirador saiu por cento e sessenta quatro mil reais,
na semana passada, eu fiz uma correção porque eu disse que o respirador
tinha saído por trezentos e dez mil reais. Por que eu corrigi? Porque no site
da Transparência não tinha definição se era a primeira compra ou segunda
compra, mas eu faço aqui a correção que o respirador não foi trezentos e
dez mil reais, mas mesmo assim é um valor absurdo. Um respirador saiu
por cento e sessenta e quatro mil reais. E o mais grave: cento e sessenta e
quatro mil reais, uma compra fraudulenta, levamos o calote e respiradores
superfaturados no valor de cento e sessenta e quatro mil reais não foram
entregues. Trinta respiradores da primeira compra, na segunda compra, o
governo do Estado do Maranhão iria comprar quarenta respiradores e iria
pagar o valor de oito milhões e setecentos mil reais por quarenta
respiradores. Mais uma vez, superfaturados, cada respirador nessa segunda
compra saindo por duzentos e dezoito mil reais, o estado do Maranhão
pagou antecipadamente metade do valor, quatro milhões trezentos e setenta
mil reais e os respiradores também não foram entregues. O governo do
Estado diz que recebeu já o dinheiro de volta, só que nós não recebemos
ainda essa documentação. De acordo com o site da Transparência do
governo do Estado, o governo do Estado fez dois depósitos de quatro
milhões e trezentos, somente um foi cancelado. Ou seja, a compra foi
efetuada, o estado do Maranhão pagou 50% do valor, eram oito milhões e
setecentos mil para quarenta respiradores, o estado do Maranhão pagou
antecipadamente quatro milhões e trezentos e setenta e um mil reais,
referente a 40 respiradores, como eu falei, na primeira compra, os
respiradores foram superfaturados em cento e sessenta e quatro mil reais,
na segunda compra, superfaturados em duzentos e dezoito mil reais, a
primeira compra levamos o calote, não entregaram os respiradores, os
empresários estão presos, há empresário inclusive diz que pagou doze
milhões e quatrocentos mil reais de propina, quatrocentos mil reais para
um atravessador, três milhões de propina para uma determinada pessoa e
nove milhões de propina para outra determinada pessoa. Então, nós já
levamos calote nos 30 primeiros respiradores, que cada um saiu por cento
e sessenta e quatro mil reais e nós estamos aguardando a devolução da
primeira parcela de quatro milhões trezentos e setenta e um referente a
segunda compra, referente à segunda compra de 40 respiradores. A
informação que nós temos é que o governo do Estado realmente recebeu,
só que recebeu a menos, pagamos 50% do valor de quatro milhões trezentos
e setenta e um mil reais e recebemos por volta de três milhões e novecentos
mil reais. A diferença cambial? E quem vai arcar com esse prejuízo de
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quatrocentos mil reais? Não pode ser a população do estado do Maranhão.
Então, administrativamente, a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão,
o governador Flávio Dino, tem responsabilidade com o dinheiro público e
tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Mas o questionamento
que fazemos: no dia 23 de abril, que os primeiros respiradores deveriam ter
chegado ao estado do Maranhão, nós tínhamos 88 óbitos. Atualmente, nós
temos mais de 2.200 óbitos no estado do Maranhão e aí eu faço
questionamento ao governo do Estado: quantas vidas teriam sido salvas se
o governo do Estado tivesse recebido esses respiradores com essa compra
fraudulenta, esse calote que nós levamos e, principalmente, respiradores
superfaturados? Vidas teriam sido poupadas, vidas teriam sido salvas se
esses respiradores tivessem chegado a tempo. E o questionamento que me
fazem: “Wellington, até quando você vai falar de respiradores?”. Até esses
respiradores chegarem ou devolverem o dinheiro para os cofres públicos.
Eu fui eleito para legislar, criar leis e para fiscalizar a aplicação do dinheiro
público e temos feito isso com muita responsabilidade. Fizemos a primeira
denúncia à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério
Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, a CGU, a todos os
órgãos de fiscalização e controle. Estou preparando outro documento,
será assinado pela oposição, será assinado por ordem alfabética: deputado
Adriano, deputado César Pires e deputado Wellington do Curso. Nós
estamos solicitando mais informações do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão e a todos os demais órgãos, nós estamos inclusive, atualizando
as informações que nós levamos inicialmente, a denúncia que foi feita
inicialmente, nós estamos atualizando essas informações para que todos
tomem as devidas providências. Lembrando que, em Santa Catarina, teve
respiradores superfaturados, quatro secretários caíram, uma CPI foi aberta
e investigação da Polícia Federal. No estado do Rio de Janeiro, 2 secretários
caíram, CPI aberta e solicitação do impeachment do governador. No estado
do Pará, há investigação da Polícia Federal sobre os respiradores, no estado
do Amazonas a secretária de Saúde foi presa, há investigação da Polícia
Federal. E a pergunta que fica: E no estado do Maranhão? E no Nordeste?
Essas compras pelo Consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste está sagrando
os cofres do Maranhão, retirando um milhão cento e três mil reais por ano
do governo do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Wellington, conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir. Do suor do trabalhador maranhense. E para quê? Era para fazer
compras melhoradas, compras com valores mais baixos, mas estão
comprando de forma superfaturada e ainda alugaram uma sala em Brasília,
por trinta e oito mil reais, um total de dois milhões e trezentos mil reais,
essa sala custará aos cofres públicos, ao Consórcio Nordeste e ao suor do
trabalhador maranhense. O Maranhão participa de três consórcios:
Consórcio Nordeste, que paga um milhão e cem por mês; Consórcio do
Brasil Central, paga um milhão e quatrocentos por mês e o Consórcio da
Amazônia. Para que tanto consórcio? Para quê pagar tanto dinheiro para
tanto consórcio? O que mudou na vida dos maranhenses? O que mudou na
vida de quem está desempregado? De quem está passando fome? De quem
está passando necessidade e principalmente de quem perdeu seus entes
queridos para Covid? Por falta de respirador? Governador Flávio Dino,
quantas vidas teriam sido salvas se os respiradores tivessem chegado a
tempo? Para finalizar, Senhor Presidente, deputado Rafael Leitoa, líder do
governo, hoje está completando quinze dias que eu solicitei à Vossa
Excelência o documento comprovando a devolução dos quatros milhões e
trezentos e setenta e um mil reais aos cofres públicos, e o Senhor me
prometeu que essa semana o senhor me entregaria. Eu estou registrando
porque todos os dias eu vou cobrar enquanto não tiver esse documento em
mãos, da devolução desse dinheiro para os cofres públicos. Isso da segunda
compra porque da primeira nós levamos calote, a empresária está presa e
ainda no seu depoimento, ela disse que pagou propina de doze milhões e
quatrocentos mil reais. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente,
que Deus tenha piedade de nós, que Deus estenda as suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população, e que Deus tenha

piedade de nós. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça
e aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Que Deus abençoe a
todos!

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente Roberto
Costa, eu queria a sua atenção para nós pedirmos vista de Quórum, por
favor, verificação de Quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Peço para zerar o painel e os deputados confirmarem
a presença,

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – PV e MDB em
obstrução, senhor Presidente, voto de Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Registrar aqui a presença, de modo remoto, dos
deputados Edivaldo Holanda, Wendell Lages, Edson Araújo e o deputado
Zito Rolim. Sem quórum para apreciação do Projeto de Lei, fica transferido
para a Sessão de amanhã. Requerimento, de autoria da deputada Andreia
Rezende. Requerimento à deliberação da Mesa (lê). Como vota a deputada
Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Daniella Tema.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,  Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Marcos Caldas, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Wellington do Curso. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio Soares, Mical Damasceno,
Pará Figueiredo, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Inácio
Lula. Participantes por videoconferência: Andreia Martins Rezende,
Arnaldo Melo, Edson Araújo, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus e Zito
Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi encaminhado
à publicação e concedeu a palavra aos Deputados: Wellington do Curso,
César Pires, Marcos Caldas, Rildo Amaral e Antônio Pereira. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Adriano, Professor Marco Aurélio, Rafael
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Leitoa e Doutora Helena Duailibe foram transferidos para a próxima Sessão.
Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 215/20, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, solicitando votação em regime de urgência, nesta
sessão, dos Projetos de Lei nº 158,163,187 e 207/20. Em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, com parecer favorável das competentes
comissões técnicas, foram aprovados os Projetos de Lei nos: Projeto de Lei
Ordinária nº 153/2020, de autoria dos Deputados Duarte Júnior e Adriano,
que estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos
familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas, durante
endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, privados ou
de campanha sediados no estado do Maranhão; 158/2020, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem
periódica para detecção do vírus sars-cov-2 em empresas com mais de
vinte trabalhadores no estado do Maranhão e dá outras providências; 163/
2020, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre obrigatoriedade
da disponibilização de oxímetro em estabelecimentos farmacêuticos no
estado do Maranhão e dá outras providências; 187/2020, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que institui a obrigatoriedade às instituições
particulares de ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional
no retorno do isolamento social da pandemia covid-19, no âmbito do
estado do Maranhão; 189/2020, de autoria do Deputado Rigo Teles, que
dispõe sobre a visita virtual, através de videochamada, de familiares a
pacientes internados em isolamento, decorrente da contaminação do
coronavírus, na forma que especifica e 207/2020, de autoria do Deputado
Adriano, que altera a Lei  nº 11.274 de 04 de junho de 2020, que dispõe em
caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações
financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores
públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados, no
âmbito dos estado do Maranhão , pelo prazo de 90 dias. O Projeto de Lei
nº 153/2020, de autoria do Deputado Duarte Junior, acatou Emenda dos
Deputados Adriano, Duarte Júnior e Zé Inácio e o Projeto de Lei nº 189/
2020, do Deputado Rigo Teles acatou Emenda, do Deputado Doutor
Yglésio, ambos foram encaminhados à redação final. Os demais Projetos
de Lei elencados acima foram encaminhados à sanção governamental. Em
único turno, foram aprovados os Projetos de Decreto Legislativo nos: 088
a 095/2020, todos de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, aprovando o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública para os municípios de Presidente Médici, Codó, Tuntum, Marajá
do Sena, São Mateus, Cidelândia, Paço do Lumiar, Buriti Bravo e Vitorino
Freire. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 23 de junho de 2020.

Resumo da Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária de
Segunda 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 vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Glalbert Cutrim.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.

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

Louro, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra à
Deputada Doutora Helena Duailibe e aos Deputados Professor Marco
Aurélio, Rildo Amaral, Rigo Teles, Duarte Júnior e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Marcos Caldas,
Professor Marco Aurélio, Ciro Neto e Rafael Leitoa foram transferidas
para a próxima Sessão. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável das competentes comissões técnicas, foi aprovado e
encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de Lei Ordinária nº
001/2020, de autoria do Poder Executivo, capeado pela Mensagem nº 001/
20, que autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar gratuitamente,
mediante doação, imóvel de sua propriedade, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para os fins que especifica.
Submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado Requerimento nº 218/
2020, de autoria dos Deputados Daniella Tema e Neto Evangelista,
solicitando a votação em regime de urgência dos Projetos de Lei nos 146 e
199/2020. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer
verbal das competentes comissões técnicas, foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental os Projetos de Lei nº 146/2020, de
autoria da Deputada Daniella Tema, que obriga os condomínios residenciais,
localizados no estado do Maranhão, a comunicar aos órgãos de segurança
eventual ocorrência ou indício de violência doméstica contra mulheres,
crianças, adolescentes ou idosos e 199/2020, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, que dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses,
durante o Plano de Contingência do Governo do Estado do Maranhão. Na
sequência, o Presidente registrou que em virtude da vaga aberta devido ao
falecimento do Deputado José Gentil, o Deputado Edivaldo Holanda
passa à condição de titular do mandato. Em ato contínuo, empossou a
Senhora Valéria Maria Santos Macedo, 3ª suplente da coligação “Todos
pelo Maranhão III, filiada ao Partido Democrático Trabalhista, que assumirá
o Mandato de Deputada Estadual enquanto durar o afastamento legal da
Deputada Ana do Gás, adotando o nome parlamentar de Valéria Macedo.
Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Regimento Interno, a Deputada empossada
estabeleceu o Compromisso Constitucional e agradeceu a oportunidade de
representar o povo do Maranhão. Na sequência, o Presidente promulgou
a Lei nº 11.282 de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre o tempo máximo
de manifestação dos Planos de Saúde sobre a autorização de procedimentos
requisitados para pacientes com COVID-19. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de junho de 2020.

Resumo da Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
trinta de junho de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Ricardo Rios.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, César Pires, Detinha,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso. Conectados
remotamente os Deputados: Antônio Pereira, Edivaldo Holanda, Felipe
dos Pneus, Valéria Macedo e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio
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Soares, Neto Evangelista, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé
Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos (às) Deputados(as):
Adelmo Soares, Mical Damasceno, César Pires, Rildo Amaral, Professor
Marco Aurélio, Adriano, Wellington do Curso, Rafael Leitoa e Marcos
Caldas. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à deliberação do
Plenário, que aprovou os Requerimentos nos: 221/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando a votação em regime de urgência do
Projeto de Lei nº449/2019, de sua autoria e 222/2020, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, solicitando a votação em regime de urgência do
Projeto de Lei no 239/2020, de autoria do Ministério Público. Em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, com parecer favorável das
competentes comissões técnicas, foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental, os Projeto de Lei nos 449/2019, de autoria do deputado
Duarte Júnior, que altera a redação da Lei nº 10.789, de 24 de janeiro de
2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de mão de obra
maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências e  239 / 2020, de
autoria do Ministério Público, que dá nova redação ao art. 11-c da Lei nº
8.077, de 07 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a criação de carreira e
cargos de apoio técnico-administrativo do Ministério Público do Estado
do Maranhão, fixa os valores de sua remuneração e dá outras providências.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de
junho de 2020.

Resumo da Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
primeiro de julho de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Rafael Leitoa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  César Pires, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Marcos
Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Wellington do Curso. Conectados remotamente os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Valéria
Macedo e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio
Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rigo Teles,
Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Inácio Lula. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos  Deputados Fernando Pessoa, Adelmo Soares,
Professor Marco Aurélio, César Pires, Rafael Leitoa, Antônio Pereira,
Doutor Yglésio e Wellington do Curso, Marcos Caldas. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, submetendo à deliberação do Plenário, que aprovou em
redação final, único turno, os Pareceres nos 236/2019 e 246/2020, ambos da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O primeiro refere-se ao
Projeto de Lei nº 178/2020, de autoria do Deputado Adriano, que institui
a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura
familiar no âmbito da Estado do Maranhão e o segundo ao Projeto de Lei
nº 433/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, que visa estabelecer

diretrizes para o incentivo à contratação de jovens tutelares para o mercado
de trabalho no Maranhão. Os respectivos Projetos de Lei foram
encaminhados à sanção governamental. Na sequência, foi aprovado o
Requerimento nº 225/2020, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando a votação, em regime de urgência, dos Projetos de Lei nos: 229
e 230/2020, de autoria do Poder Executivo. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente convocou a Sessão Extraordinária aprovada na forma
do Requerimento nº 225/20 e encerrou a presente Sessão, determinando
que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 1º de julho de 2020.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 324/2020, de 07 de  julho de 2020, exonerando JOCERLAN
GUSMÃO PINHEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 325/2020, de 07 de  julho de 2020, nomeando JOCERLAN
GUSMÃO PINHEIRO, FERNANDA SILVA DA COSTA, ANTONIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALLACE EDUARDO DE FREITAS
SILVA, ELZA DE FÁTIMA MARTINS TEIXEIRA, ALEXANDRE
TRINDADE DO NASCIMENTO, JAIME ELIEL BRITO BARROS e
MARLON DA SILVA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; LUZIA DE JESUS DA SILVA
ALVES e SOLONIO MACIEL BRAGA, para o Cargo em Comissão
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 326/2020, de 07 de  julho de 2020, nomeando LUCAS DAS
CHAGAS RODRIGUES, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste  Poder,
a partir do dia 1º de julho ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 014 /2020

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

e técnica legislativa do Veto Parcial ao Projeto de Lei (PL) nº 069/2016, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que inclui no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, a Semana do Exército Brasileiro, a ser
comemorada anualmente, de 12 a 19 de abril.

Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado em 1º e 2º turno
em 22/10/2019.

Através da Mensagem nº 102/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa, nos
termos do que estabelece o § 3º do artigo 47 da Constituição Maranhense.

Inicialmente, verificamos que o senhor Governador interpôs suas
razões de veto à presente propositura em conformidade com o artigo 47 e
parágrafos da Constituição Estadual, obedecendo, inclusive, ao prazo de
15 dias úteis contados da data do recebimento do Projeto, indicado caput
do mesmo artigo.

Incide a impugnação sobre o artigo 2º, senão vejamos:
Art. 2º A Secretaria Estadual da Cultura, com a colaboração do

Exército Brasileiro, através do Comando Militar do Nordeste, promoverá
atividades alusivas ao evento.

De acordo com o Governador, o projeto de lei está impondo a uma
Secretaria de Estado, a promoção de atividades, o que ofende a divisão
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constitucional das funções estatais. Tal impedimento se encontra
sedimentado no art. 43, da Constituição Estadual, que prevê como de
iniciativa privativa do governador as leis que disponham sobre atribuições
das Secretarias de Estado. Tal previsão torna o projeto de lei maculado de
inconstitucionalidade formal.

Ademais, o Governador afirma que o art. 2º do presente projeto
de lei é incompatível com a organização das regiões militares. Isso porque
o Maranhão integra o território da 8ª Região Militar sob a qual tem jurisdição
o Comando Militar do Norte (art. 1º, VIII c/c art. 2º, VIII do Decreto
Federal nº 3.213/1999).

E, ainda sobre o art. 2º, este prevê que as atividades alusivas ao
evento serão promovidas pelo Comando Militar do Nordeste, quando o
Maranhão integra o Comando Militar do Norte. Tal artigo, de fato, traz
previsão incompatível com a organização das regiões militares previamente
estabelecidas por Decreto Federal.

Assim sendo, o dispositivo, ora vetado, do Projeto de Lei, viola o
princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da
separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal. Isto
posto, as razões do veto governamental são convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 069/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo
(art. 2º) do Projeto de Lei nº 069/2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 015/ 2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 557/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que Cria o
Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Segundo a referida proposição, o Estado do Maranhão deve
elaborar, divulgar e encaminhar à Assembleia Legislativa e ao
Tribunal de Contas, o demonstrativo do fluxo de caixa projetado das
entradas e saídas mensais por fonte orçamentária e consolidado da
administração direta e indireta do exercício financeiro em curso.

Esclarece que o descumprimento do estabelecido ensejará multa.
Ademais, o demonstrativo de fluxo de caixa deverá ser divulgado na página
oficial do Estado do Maranhão na Internet.

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

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

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas

pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições
legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

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

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

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária [...] V – criação,
estruturação e atribuições das Secretárias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual [...] . (modificado pela Emenda à Constituição
nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013)  [...] (grifei)

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

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

No caso em tela, o Projeto de lei, em seu art. 2º, prevê a criação de
atribuições para Secretarias de Estado:

Fica o Poder Público Estadual, por meio da Secretaria do
Trabalho e Economia Solidária (SETRES) e da Secretaria de Estado
da Mulher (SEMU), designado a publicar, anualmente, o Relatório
Socioeconômico da Mulher, bem como, demonstrativo contendo dados
estatísticos da área social relativos à mulher, com base no exercício anterior,
para subsidiar as políticas públicas desenvolvidas em apoio à mulher.

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

Com efeito, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar
consubstancia-se com ato típicos de gestão administrativa, envolvendo
o planejamento, a direção, a organização administrativa e a execução de
atos de governo, criando atribuições aos órgãos da estrutura
administrativa do Estado, violando o princípio da separação dos poderes
invadindo matéria de competência exclusiva do chefe do Poder
Executivo Estadual.

Portanto, o Projeto de Lei em análise, possui vício intransponível
de inconstitucionalidade formal quando a competência legislativa.

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

557/2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e
material.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei n.º 557/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 020 /2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 529/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
dispõe sobre concessão de desconto do Imposto Sobre Veículos
Automotivos – IPVA para condutores que não tenham incorrido em infração
de trânsito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer

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

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

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

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

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

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

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar
os efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas
sob suas guarda e superior responsabilidade. Assim, nada
poder ser alterado, nesta matéria, sem sua prévia anuência.
(...)
Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias
benéficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das
isenções, anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal
matéria.

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

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988 determina
que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia”.

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

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 529/2019, por possuir
vício formal de iniciativa.
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É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 529/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 146/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar Estadual

nº 003/2020, de autoria do Poder Judiciário, que Altera os artigos 15 e 60
da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), e dá outras
providências.

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

A Propositura de Lei sob exame propõe alterar o inciso VI e o
parágrafo único do art.15, passam a vigorar com a nova redação abaixo e
ficam acrescentados os parágrafos 12,13 e 14 ao artigo 60-C, ambos os
artigos do Código de Divisão e Organização Judiciarias do Estado do
Maranhão, Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991:

“Art.15...
.................................
VI- as atribuições de juiz do Juizado Especial da Fazenda
Pública previstas na Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
nas comarcas onde não exista Juizado Especial da Fazenda
Pública, serão exercidas pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública
ou, onde não houver, por juízes de varas diversas, designados
na forma do art. 60-C, §3º, desta Lei, não importando em
modificação da competência recursal estabelecida no Regimento
Interno;
....................................
Paragrafo único- Aos Magistrados que acumulem o exercício
de jurisdição em mais de uma unidade jurisdicional ou
acumulando turma recursal, será atribuído um terço do subsídio
de seu cargo, correspondente aos dias trabalhados.
Art.60.C....
§ 12. Enquanto não instalados Juizados da Fazenda Pública
autônomos, o Tribunal de Justiça designará, dentre as varas
da Fazenda Pública existentes, aquelas que atenderão as
demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.
§ 13. Nas Comarcas em que não houver vara da Fazenda
Pública, a designação recairá sobre vara diversa, que deverá
observar , de modo fundamentado , critérios objetivos, não
importando em modificação da competência recursal
estabelecida no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.
§ 14 Ficam excluídas da competência das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais as demandas processados e julgadas pelos

juízes investidos na competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, enquanto estes não forem criados e instalados.

Justifica o presente projeto de lei complementar, a despeito da
inexistência de lei estadual tratando do tema. Ocorre que nos termos do
Art. 9º, LXIV, da Lei Complementar  Estadual nº 14/1991, há apenas
1(um) Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instituído e
detentor das atribuições definidas pela Lei Federal nº 12.153/2009, localizada
nesta capital, não existindo, portanto, nenhum juizado especial desta
natureza nas comarcas do interior do Estado , razão pela qual não se revela
juridicamente impossível a aplicação do rito da Lei Federal nº 12.153/2009
por essas comarcas, considerando que tal fato não comuta tal órgão
judiciário ordinário em Juizado Especial, de maneira que o Juízo prolator
da decisão rescindenda permanece vinculado ao Tribunal de Justiça,
revelando-se possível o ajuizamento de ação rescisória nesta Corte, como
bem esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei.

No que tange às Leis Complementares, 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”.

Por seu turno, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu
artigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para definir
sua organização administrativa.

“Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados
os seguintes princípios. (...)

Ademais, os Estados organizarão sua justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição, sendo lei de organização
judiciária de inciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, § 1º, da Constituição
Fderal).

Nessa quadra, o presente projeto de lei complementar é de
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa
reservada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para dispor
como bem entende de sua organização, desde que não atente contra normas
e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal projeto também
não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº 003/
2020, 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 do Projeto de Lei Complementar nº 003/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em  07  de julho de 2020.
Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  167 /2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 417/2019, de
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui e estabelece
política públicas para implantação de Programa Estadual de Incentivo à
contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho no Estado do
Maranhão.

Em síntese, a Política Estadual, de que trata a presente propositura
de Lei, visa proporcionar incentivos fiscais para estimular a abertura de
novos postos de trabalho às empresas que efetivarem as contratações,
dentro dos aspectos previstos nesta lei, observando sempre as
peculiaridades de trabalho das localidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

”São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...]  III – organização administrativa e
matéria orçamentária.
[...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. [...]
__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos
nesta Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração do Estado na forma da
lei;[...]”

O projeto em análise, apesar de toda sua importância, precisa
ser enviado ao Governador por intermédio de uma Indicação desta
Casa Legislativa para que o mesmo, analisando a viabilidade
econômica de implementação, encaminhe um projeto de lei de igual
teor ou do que melhor lhe aprouver, visto que a proposição analisada
cria atribuições a órgão do Executivo, o que deve ser de iniciativa
privativa do Governador, conforme citado acima.

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

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 417/

2019, 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 417/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
       P A R E C E R Nº  171 / 2020

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

e à técnica legislativa do Projeto de Lei nº 513/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Determina que excursões promovidas
por agências de turismo, compostas por número mínimo de 08 (oito)
pessoas, ao visitarem os pontos ou atrativos turísticos no Estado do
Maranhão, estejam acompanhados por guia de turismo regional habilitado,
e dá outras providências.

A Constituição Federal de 1988, preceitua que “os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa” consistem fundamentos do Brasil (art. 1º,
IV, CF), estabelecendo o direito ao trabalho ao dispor que “é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer” (art. 5º, XIII, CF/88).

Na repartição de competências constitucionais entre os entes da
Federação, a atribuição para legislar sobre direito do trabalho (restrição a
ele) ficou a cargo da União:
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Assim, apesar do objetivo louvável da proposição para dar maior
profissionalização e fortalecer o setor de turismo do Estado, a norma
infringe regramento constitucional ao restringir o exercício da profissão de
Guia de Turismo, regulamentada pela Lei Federal nº 8.623/1993.

De acordo com o regramento federal, “é considerado Guia de
Turismo o profissional que, devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro
de Turismo (Embratur), exerça atividades de acompanhar, orientar e
transmitir informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas,
municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas”
(art. 2º, da Lei 8.623/1993).

Uma das atribuições previstas para o profissional “é acompanhar,
orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões
urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou especializadas dentro
do território nacional” (art. 5º, a, Lei nº 8.623/1993).

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

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 513/

2019, em face de sua inconstitucionalidade formal, competência privativa
da União.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 513/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 181 / 2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 567/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos que especifica
de cobrar mais de um ingresso nos casos que, por necessidade especial ou
deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento.

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

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao

Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é chamada
de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo
legislativo de leis complementares e ordinárias.

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

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão da
Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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

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

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

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislativa:
privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por danos ao
consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes federados
não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de
suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos
quanto à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas
limitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu
artigo 4º a política nacional das relações de consumo, que tem como suas
arquitraves o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o
consumidor:
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 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados
de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados
ao consumidor é fonte basilar do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei estadual
regulamentadora das relações de consumo local que almeje a preservação
do bem-estar do consumidor e da segurança das operações consumeristas,
mormente, em se tratando de facilitação de acesso a eventos culturais por
pessoas portadoras de necessidades especiais, uma vez que, para além do
direito do consumidor, trata-se do respeito à cidadania e dignidade humana
dessas pessoas, portanto, tal proposição amolda-se aos fundamentos de
nossa república, na forma do artigo 1º da CRFB.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que esse
coaduna-se com os artigos 1º, 24, incisos V e VIII, e 170 da Constituição
da República, bem como com o sistema de proteção ao consumidor
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 567/2019, 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 do Projeto de Lei nº 567/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em  07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 185 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 541/2019, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que Equipara
os portadores de doença renal crônica e as pessoas com deficiência para
fins de acessibilidade e oportunidades referentes ao percentual legal de
vagas reservadas no âmbito da administração direta e indireta do Estado do
Maranhão.

A proposição estabelece em síntese, que equipara os portadores
de doença renal crônica e as pessoas com deficiência para fins de
acessibilidade e oportunidades referentes ao percentual legal de vagas
reservadas no âmbito da administração direta e indireta do Estado do
Maranhão.

Por último, estabelece será exigida, para fins de comprovação do
estado de saúde do doente renal crônico, documentação emitida pelos
órgãos competentes que atestem a doença referida.

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

Faz-se o questionamento constitucional sobre se parlamentar pode
iniciar projeto de lei, cujo teor (na essência) seja estabelecer políticas
públicas e regime jurídico dos servidores públicos, como é o caso em
análise desta proposição.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]III – organização
administrativa e matéria orçamentária; 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. [grifei]

Nota-se, assim, que a Carta Estadual prevê a iniciativa privativa
do chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre
servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria.

A Suprema Corte possui jurisprudência pacífica nesse sentido.
Vejamos:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie
despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
previstas, em numerus clausus, no art. 61 da CB – matérias
relativas ao funcionamento da administração pública,
notadamente no que se refere a servidores e órgãos do
Poder Executivo. Precedentes. (ADI 3.394, rel. min. Eros
Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.)
_________________________________________
Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal
entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa
das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos poderes: jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal. (ADI 637, rel.
min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.)

Além disso, o §2° do art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência
estabelece que o Poder Executivo Federal criará instrumentos para
avaliação da deficiência.

Assim sendo, e apesar da importância, o Projeto de Lei viola o
princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da
separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 541/

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

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 541/2019, nos termos do voto
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do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputada Mical Damasceno                         Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº   192/2020

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

do Projeto de Lei nº 644/2019, de autoria do Senhor Deputado Welington
do Curso, que “Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para o
vestibular nas Universidades Públicas e concursos públicos estaduais às
candidatas que sejam doadoras regulares de leite materno”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam isentas do pagamento
da taxa de inscrição para o vestibular nas Universidades Públicas e concursos
públicos estaduais as candidatas que sejam doadoras regulares de leite
materno.

A abrangência do Projeto de Lei atinge os concursos realizados
por órgãos do Governo do Estado. Logo, resta caracterizada a competência
legislativa para tratar da matéria.

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

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

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

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

A propósito, seguem julgados que corroboram o que foi afirmado,
ou seja, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à iniciativa
Parlamentar para deflagrar o processo legislativo cujo objeto é tratar sobre
provimento de cargo público, senão vejamos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual n. 7.341/
2002 do Espírito Santo que exige nível superior de ensino como
requisito para inscrição em concurso público para o cargo de
Agente de Polícia. 3. Lei de iniciativa parlamentar. 4.
Inconstitucionalidade formal: matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada
procedente. (ADI 2856, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,

Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2011, DJe-040 DIVULG 28-
02- 2011 PUBLIC 01-03-2011 EMENT VOL-02473-01
PP00056) (original sem destaque)

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual 9.717, de
20-8-1992, do Estado do Rio Grande do Sul, que veda o
estabelecimento de limite máximo de idade para inscrição de
candidatos nos concursos públicos realizados por órgãos da
administração direta e Indireta do Estado: procedência. A vedação
imposta por lei de origem parlamentar viola a iniciativa reservada
ao Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, c), por cuidar de
matéria atinente ao provimento de cargos públicos. (ADI 776,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 2-8-2007,
Plenário, DJ de 6-9-2007.) (original sem destaque)

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas, conforme induz os art. 1º no caso, universidades vinculadas ao
Poder Executivo.

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

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 644/2019, nos termos do voto
do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputada Mical Damasceno                       Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 199/2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 635/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que dispõe sobre a gratuidade do uso de estacionamentos por
pacientes submetidos à sessão de quimioterapia em hospitais no Estado
do Maranhão.

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
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produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”3.

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

Não obstante, a Constituição da República de 1988 traz em seu
bojo rol de matérias em que cada um dos entes pode, privativamente,
legislar.

No caso em tela, o projeto pretende, sob o fundamento de proteção
ao consumidor, regulamentar o uso econômico de propriedade privada,
qual seja, estacionamentos de estabelecimentos comerciais, dessa feita, a
presente proposição recai sobre tema da seara do Direito Civil.

Nessa quadra, a CRFB/1988 estabelece que somente a União
possui competência legislativa para disciplinar sobre Direito Civil (art. 22,
I).

Por seu turno, em que pese o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão já haver se manifestado pela constitucionalidade de lei municipal
com objeto idêntico (Acórdão nº 6.113/2016), a suprema corte possui
entendimento remansoso sobre a impossibilidade de Estado-Membro
legislar sobre gratuidade de uso de estacionamento, justamente por
defenestrar o art. 22, inciso I, da CRFB.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 4.049/2002.
ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.
GRATUIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
E AOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS.
VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR
SOBRE DIREITO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Lei
estadual 4.049/2002, ao prever a gratuidade de todos os
estacionamentos situados no Estado do Rio de Janeiro aos
portadores de deficiência e aos maiores de sessenta e cinco
anos, proprietários de automóveis, violou o art. 22, I, da
Constituição Federal. Verifica-se, no caso, a
inconstitucionalidade formal da mencionada lei, pois a
competência para legislar sobre direito civil é privativa da
União. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (STF -
AI: 742679 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de Julgamento: 27/09/2011,  Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011).

Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,
opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 635/2019, por possuir vício
formal de competência.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 635/2019, por possuir vício
formal de competência.

É o Voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 635/
2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
César Pires.

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

em 07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa

Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputada Mical Damasceno                       Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 205 /2020

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 547/2019 de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de todos os hospitais de emergência do estado do
Maranhão em manter uma equipe multidisciplinar especializada de saúde
mental para atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento
psíquico, em especial as tentativas de suicídios e de pacientes com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências”.

Em síntese, a Proposição estabelece a obrigatoriedade de todos os
hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter uma equipe
especializada multidisciplinar de saúde mental para atendimentos e
acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico em especial as tentativas
de suicídios e de pacientes com necessidades decorrentes do uso de álcool
e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a proposição, a equipe prestará assistência e suporte aos
usuários do SUS durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia da semana,
inclusive finais de semana e feriados, acolhendo e direcionando todos que
estejam em sofrimento psíquico, tentativas de suicídios e com necessidades
relacionadas aos consumos de álcool e outras drogas.

Outrossim, estabelece que a equipe produzirá, em conjunto com
o usuário e seus familiares, um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que
auxilie o usuário nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as
possibilidades de vida e mediando suas relações sociais sempre orientando
os cuidados de acordo com as diretrizes e as linhas de cuidados vigentes no
SUS. 

Por último, determina que toda equipe deverá ser especializada ao
atendimento dos casos de suicídio, sabendo da condição de sofrimento
desse paciente, tendo a equipe uma conduta acolhedora.

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

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

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

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

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

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa e
matéria orçamentária. [...] V – criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual. [...]
__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado
na forma da lei;[...]”

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

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

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

De mais a mais, o programa em análise viola o disposto no art. 16
e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez que cria
despesa de caráter continuado por um período superior a dois exercícios
financeiros.

 Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar criar
programa, política ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa a organização administrativa, estabelecendo a
obrigatoriedade de todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão
em manter uma equipe especializada multidisciplinar de saúde mental
para atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico
em especial as tentativas de suicídios, e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool, e outras drogas, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), violando o princípio da separação dos poderes e invadindo
matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

Assim sendo, apesar do nobre intuito da proposição legislativa,
resta cristalino a presente Proposição está eivada por vício de
inconstitucionalidade afronta ao princípio da separação dos poderes (art.
2°, da CF/88), e a reserva de iniciativa estabelecida no art. 43, III e V, da
Constituição do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 547/

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

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 547/2019, nos
termos do voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  216/2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 581/2019, de autoria do Senhor do

Deputado Arnaldo Melo, que “Disciplina a promoção, o fomento e o
incentivo do audiovisual no ambito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências”.

Segundo o art. 1º a proposição disciplina a promoção, o fomento
e o incentivo à cadeia produtiva do audiovisual e o Programa de
Desenvolvimento do Audiovisual Maranhense, tendo a cultura como base.

Ademais o art. 2º determina que a promoção, o fomento e o
incentivo ao audiovisual pela Estado, em todas as suas atividades, serão
norteados pelo seguintes principios:

I – liberdade de expressão e criação artística, vedada qualquer
espécie de censura;

II – inovação e experimentação através de pesquisa de linguagem;
III – pluralidade de culturas e reconhecimento e inclusão da

diferentes identidades culturais;
IV – respeito e estímulo à diversidade cultural, refletindo a paridade,

a igualdade e a identidade de gênero e orientação sexual, raça e etnia;
V – tranparencia nos processos de seleção dos produtos

incentivados e na destinação dos recursos para o audiovisual;
VI – motivação dos critérios de julgamento, com disposições claras

e parâmetros objetivos;
VII – paridade na composição dos órgãos de julgamento e seleção,

observada a representatividade étnica e racial.
O art. 5º, por sua vez, expõe que o Programa do Desenvolvimento

do Audiovisual Maranhense – PRODAMA, centraliza as ações de
promoção, fomento e incentivo à cadeia produtiva do audiovisual pelos
orgãos da administração publica direta e indireta, de direito publico ou
privado, do Estado.  As ações de promoção, fomento e incentivo deverão
contemplar, pelo menos, as etapas de desenvolvimento de projetos,
produção , finalização, distribuição, difusão, formação, publicação e
preservação.

Por derradeiro, os arts. 6º e 7º determinam que cabe ao
PRODAMA, garantir amplo acesso ao público às obras audiovisuais
incentivadas, com disponibilização do seu conteúdo nos equipamentos
culturais audiovisuais do Estado, sendo a execução e coordenação da política
prevista de responsabilidade da Secretaria Estadual de Cultura e/ou outro
órgão estadual designado na forma da legislação vigente e das Secretarias
Municipais que respondam por esta área.

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

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

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
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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, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os arts. 5º , 6º e 7º  da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seu art. 5º , 6º e 7º
há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir
competência/atribuições a órgãos públicos da rede de ensino do Estado do
Maranhão.

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

Ademais é salutar ressaltar, no contexto, que se  viabiliza a
apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na criação de
políticas públicas desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre
os Poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da
administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências
a órgãos e entidades estatais, o que não é o caso da presente proposição.

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

pela rejeição do projeto ora em comento em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 581/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 218 /2020

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n° 570/2019, de autoria
do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre presença do
profissional administrador nas equipes integrantes das unidades de saúde
do Maranhão.

Em síntese, a Proposição possibilita a presença do Profissional
Administrador na composição das equipes integrantes das Unidades de
Saúde do Estado do Maranhão.

Além disso, estabelece que para alcançar os fins propostos, o
Poder Público, por meio de regulamentação, poderá implantar programas
que estimulem e possibilitem a formação do profissional Administrador
para atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e suas
especificidades. 

Por último, preceitua que o Poder Executivo regulamentará a
presente Lei em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

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

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

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

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

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

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração III – organização
administrativa e matéria orçamentária. [...] V – criação,
estruturação e atribuições das Secretárias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. [...]
__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado
na forma da lei;[...]”

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

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):
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Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de

suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os
efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob
suas guarda e superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado,
nesta matéria, sem sua prévia anuência. (...)

De mais a mais, o programa em análise viola o disposto no art. 16
e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez que cria
despesa de caráter continuado por um período superior a dois exercícios
financeiros.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar encontra-
se eivado de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que envolve
matéria relativa aos servidores públicos, organização administrativa,
atribuições das Secretárias de Estado ou outros órgãos da administração
pública estadual de iniciativa reservada (privativa) do Chefe do Poder
Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 570/

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

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 570/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 219 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 515/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Assegura nos órgãos estaduais, no âmbito do
Estado do Maranhão, a prioridade de atendimento para emissão de
Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS) às mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.”

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

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

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

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

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

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem se sujeitar
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Neste diapasão, a Suprema Corte
do País já se manifestou no julgamento da ADI 1.594, in verbis:

“A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a
capacidade de auto-organização e de autogoverno – art. 25, caput –, impõe
a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente
ao processo legislativo...” [STF, ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 4-6-
2008, P, DJE de 22-8-2008.]

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da
CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

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

O Projeto, em análise, não está tratando de normas estruturais e
nem atribuições, está apenas concedendo prioridade ao atendimento de
mulheres vítima de violência doméstica com objetivo de facilitar o recomeço
dessas mulheres, oferecendo dignidade.

Acontece que, o Projeto estabelece a prioridade no atendimento
para emissão da Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho porém esta
última é de responsabilidade do Ministério do Trabalho, sendo competência
sua emissão das Delegacias Regionais do Trabalho, órgãos públicos
federais, então por isso sugerimos a exclusão da expressão “Carteira de
Trabalho (CTPS)” do art. 1º e Ementa.

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

515/2019, com a emenda, suprimido a expressão “Carteira de Trabalho
(CTPS)”, constante da propositura de Lei.

É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 515/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 222 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 528/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá, que “Estabelece as diretrizes para a criação do Programa
de promoção, valorização e construção de um planejamento estratégico
visando melhorar qualidade e resultados mais positivos na política da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.”

As APAE´s são associações privadas (art. 44 do Código Civil)
pessoa jurídica de natureza privada, sem fins lucrativos, regidas
pela legislação civil, não são entidades públicas e por isso o Poder
Público não tem ingerência em seu planejamento ou administração, muito
menos em estabelecer diretrizes de promoção, valorização, construção de
planejamento estratégico das APAE ś.
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As APAE’s como associações privadas regidas pela legislação

civil também são regidas pelos seus próprios Estatutos.
Quando as referidas Associações realizam contrato de Gestão

com Poder Público devem ser qualificadas como Organização Sociais e por
isso devem cumprir com algumas normas estabelecidas em lei, porém não
são entes públicos e não cabe ao Estado criar diretrizes para atuação
dessas Associações, não é função estatal mobilizar a sociedade para
fazeres doações, nem voluntariado em prol da APAE, não cabe ao
estado realizar campanhas educativas sobre a importância do
trabalho da Associação. Todas essas funções competem a própria
instituição privada.

Com efeito, os direitos e garantias fundamentais estão disponíveis
na CF/1988, do art. 5º ao 17, dispostos em direitos e garantias individuais,
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, difusos e coletivos. Os
direitos e deveres individuais e coletivos são encontrados nas constituições
de quase todos os países democráticos. O constitucionalismo moderno
sugere que esses direitos sejam o ponto inicial para a ordem jurídica.

De acordo com a Constituição Federal, o princípio da isonomia,
conhecido também como princípio da igualdade, representa o símbolo da
democracia, pois indica um tratamento justo para os cidadãos e está previsto
no artigo 5º, que diz que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza’. Esta igualdade é chamada de formal. De acordo com
ela, é vetado que os legisladores criem ou editem leis que a violem. O
princípio da igualdade garante o tratamento igualitário de acordo com a lei
para os cidadãos.

Em respeito ao princípio constitucional da isonomia ou da
igualdade, não cabe o Estado tratar uma Instituição Privada de maneira
diferenciada em detrimento das outras instituições privadas que atuam na
mesma área.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 528/

2019, por violar o princípio constitucional da isonomia ou da igualdade,
bem como a Legislação Infraconstitucional sobre Associações.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 528/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 223/2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 568/2019, de autoria da Senhora Deputada
Detinha, que Estabelece as Diretrizes para o Programa de Apoio às
Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

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

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada

uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de contrapesos.

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação de Diretrizes Apoio às
Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados.

Além do mais, as Diretrizes traçadas pela proposição consistem
em promover em síntese apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar
pacientes e ex-pacientes acometidas pelo câncer de mama da fase do
diagnóstico até a reabilitação psicossocial, como parte de enfrentamento
do problema

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

nº 568/2019, por não possuir nenhum vício de constitucionalidade formal
ou material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 568/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 229/2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 604/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que Regulamenta a utilização de equipamentos
e vestimentas de proteção individual pelos profissionais da área de saúde
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os equipamentos e
vestimentas de proteção individual dos profissionais da área de saúde com
atuação no Estado do Maranhão, bem como os instrumentos empregados
no atendimento direto aos pacientes, somente poderão ser utilizados no
ambiente laborativo em que o trabalhador exerça sua atividade profissional.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição de
Lei (Lei Ordinária nº 9.327, de 30 de dezembro de 2010, que Proíbe
que profissionais da área de saúde usem jaleco, aventais ou outro
tipo de vestimenta de proteção individual de trabalho, em ambientes
públicos, no Estado do Maranhão e dá outras providências).

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

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

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

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

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

nº 604/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 604/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 231/2020

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

e técnica legislativa do Veto Parcial ao Projeto de Lei  nº 407/2019, de
autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Dispõe sobre a criação

da Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas Estaduais do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 120/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Inicialmente, verificamos que o Senhor Governador interpôs suas
razões de veto à presente propositura em conformidade com o artigo 47 e
parágrafos, da Constituição Estadual, obedecendo, inclusive, ao prazo de
15 dias úteis contados da data do recebimento do Projeto, indicado caput
do mesmo artigo.

Incide a impugnação sobre o parágrafo único do artigo 2º, senão
vejamos:

Parágrafo único. Os professores eleitos ou convidados deverão
possuir formação acadêmica em Direitos Humanos das Mulheres.

Alega a Sua Excelência o Governador do Estado, que o dispositivo
acima, ora vetado, restringe a formação acadêmica dos professores a serem
eleitos ou convidados a participar de roda de conversa nas escolas para a
discussão da matéria, objeto da proposta legislativa, que deverá
necessariamente ser da área de Direitos Humanos, o que não poderá ser
executado o atendimento e o alcance do seu fim.

Ademais, há de se notar que não existe clareza quanto ao conceito
de formação acadêmica em Direitos Humanos das Mulheres, portanto
cerceia a participação de outros educadores com formação acadêmica
compatível com o assunto.

O dispositivo, ora vetado, desta feita, contraria o interesse
público, ao desconsiderar que esta espécie de violação dos direitos
humanos se apresenta de forma multifacetada, atingindo, outrossim,
diversos grupos sociais e faixas etárias, de modo que o enfrentamento,
para ser efetivo, deverá ser realizado mediante o implemento de políticas
públicas intersetoriais.

Assim sendo, considerando que o dispositivo compromete
substancialmente a aplicabilidade do Projeto, forçoso reconhecer a
necessidade de veto, por interesse público, ao parágrafo único do art. 2° do
Projeto de Lei n° 407/2019.

Ao analisarmos a matéria, verificamos que as razões do Veto
Governamental (Veto Parcial), aposto ao Projeto de Lei nº 407/2019, são
convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto e pela fundamentação supramencionada, somos

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei em análise.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 407/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.
,
Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 232/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 412/2019, de
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autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Institui a Semana
Estadual de Prevenção às Queimaduras e dá outras providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do Estado
do Maranhão, o Governador do Estado vetou parcialmente o art. 4º, da
propositura de Lei, por inconstitucionalidade, haja vista que o referido
dispositivo acrescenta novas atribuições à Secretária de Estado da Saúde
ao estabelecer-lhe a competência de veicular campanhas publicitarias com
informações sobre medidas de prevenção a acidentes que resultem em
queimaduras, e de orientações quanto aos cuidados e primeiros socorros
prestados às  vítimas, ações essas de natureza tipicamente administrativa,
ferindo, com isso, a autonomia do Poder Executivo.

Nas razões do veto governamental, o Senhor Governador do Estado
alega, que o referido dispositivo ora vetado fere o princípio constitucional
da separação de poderes funda-se na ideia de limitação, isto é, de exercício
de atribuições em um raio de competência próprio, sem a ingerência indevida
de outros órgãos. A Constituição Federal (art.2º) estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre o outro é exclusivamente
autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao
Legislativo, em decorrência do princípio constitucional da reserva de
iniciativa, interferir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo.

Portanto, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e desrespeitar o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva
de Iniciativa, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas
públicas, versando sobra organização administrativa, e estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes ( Art.
43, incisos III e IV da CE/89).

Desta feita, por ser o dispositivo vetado inconstitucional e versar
sobre peculiaridades da Administração Pública, forçoso reconhecer a
incompatibilidade do dispositivo apontado com o regime constitucional
tanto por inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) quanto por
inconstitucionalidade material (violação à separação dos poderes e ao
princípio da reserva da administração).

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Governador do Estado, tendo em vista que o dispositivo ora vetado fere
os princípios constitucionais da reserva de iniciativa e separação dos
poderes.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto e pela fundamentação supramencionada, somos

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei em análise.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 412/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 233/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 016/2019, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre normas
e diretrizes para a verificação da segurança de Barragens de qualquer natureza
e de depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do Estado
do Maranhão, o Governador do Estado vetou parcialmente os parágrafos
I e II do art. 3º, e artigos 4º; 5º ; 6º e 7º   da propositura de Lei, por  ferir o
princípio da proporcionalidade,  bem como o principio da reserva de
iniciativa.

Nas razões do veto governamental, o Senhor Governador do Estado
alega, que  nos §§1º e 2º do art. 3º, consta a determinação de que as barragens
para disposição de rejeitos minerais ou para acumulação de água, bem
como os depósitos de resíduos industriais tóxicos cujos reservatórios
tenham volume total igual ou superior a 5.000.000 m³ (cinco milhões de
metros cúbicos) devem contar com um sistema de alerta para desastres e
catástrofes capaz de atingir eficazmente a área compreendida no raio de 30
(trinta) quilômetros ao entorno da barragem ou do depósito. Ocorre,
entretanto, que as diretrizes para instalação de sistema de alerta para
desastres e catástrofes relacionados ao funcionamento de barragens e de
depósitos de resíduos devem ser estabelecidas de acordo com as
peculiaridades do empreendimento (volume da água ou do resíduo, espécie
de rejeitos etc.), o que demanda análise técnica e específica (isto é, caso a
caso) de órgãos ambientais e demais entidades envolvidas na fiscalização
de barragens. Nessas circunstâncias, mostra-se desproporcional a previsão
de que todo depósito de resíduos industriais tóxicos e toda barragem
destinada à disposição de rejeitos minerais (ou à acumulação de água) cujos
reservatórios tenham volume total igual ou superior a 5.000.000 m³ (cinco
milhões de metros cúbicos) devam conter sistema de alerta com atuação
num raio de 30 (trinta) quilômetros. O Princípio da Proporcionalidade é
norma implícita no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção
substantiva do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição
Federal), e, em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da
razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana
diretamente das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa
medida, direito justo e valores afins. A depender do volume, da
periculosidade dos resíduos/ rejeitos, do dano potencial associado aos
aspectos econômicos, sociais, ambientais ou à perda de vidas humanas, a
referida extensão (trinta quilômetros) pode se mostrar insuficiente ou
excessiva. Desse modo, por desconsiderar as circunstâncias acima
delineadas, oponho veto aos §§ 1º e 2º do art. 3º do Projeto de Lei nº 016/
2019, por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Quanto ao art. 4º da propositura alega sua Excelência , que  o
referido dispositivo possui vício redacional vez que o legislador ao tratar
do projeto a ser elaborado pelos proprietários ou responsáveis legais das
barragens faz referência ao art. 2º do Projeto de Lei nº 016/2019, o qual traz
apenas a definição legal de barragem. Em razão da inadequada técnica
legislativa, o dispositivo mencionado supra tem sua aplicação
comprometida, gerando insegurança jurídica, razão pela qual oponho veto
ao art. 4º do Projeto de Lei nº 016/2019.

Quanto ao art. 5º da propositura alega sua Excelência, que a
proposta legislativa em apreço exige do proprietário e do responsável pelo
depósito de resíduos, a apresentação dos seguintes documentos para fins
de fiscalização: Art. 5º O proprietário de depósito de resíduos tóxicos
industriais, ou o responsável legal é obrigado a manter disponíveis para a
fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente.
I - o registro diário dos níveis de águas subterrâneas localizadas sob o
aterro; II - o registro trimestral dos parâmetros de qualidade das águas
subterrâneas localizadas sob o aterro; III - o registro semestral do volume
e das características químicas e físicas dos rejeitos acumulados; IV - o
registro anual que demonstre a ausência de contaminação do solo e registro
trimestral que demonstre a ausência de contaminação do lençol de água no
entorno e sob a área ocupada pelos rejeitos. [grifo nosso] A despeito da
intenção do legislador, a alteração proposta não se coaduna com as
disposições da Constituição da República. É consabido que a divisão
constitucional das funções estatais, em razão do sistema de freios e
contrapesos, não é estanque, de modo que é possível a instituição de
mecanismos de controle recíprocos marcados pela interpenetração dos
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poderes a fim de combater atos eventualmente centralizadores e abusivos
por parte de cada um deles. Contudo, a Constituição da República
estabeleceu um modelo de Estado no qual a interferência de um Poder
sobre outro é exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas,
restando vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar
a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio da
Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da
Administração, estabelecer exigências para garantia de segurança nas
barragens e disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas
públicas, em especial das atinentes ao meio ambiente.

Quanto ao Art. 6º, alega sua Excelência nas razões do veto que o
referido dispositivo, estabelece atribuição à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, usurpando, portanto, a
competência do Chefe do Poder Executivo, insculpida no artigo 43, incisos
III e IV, da Constituição Estadual.

Por fim, quanto ao Art. 7º O dispositivo transcrito estabelece que
o Poder Executivo definirá as sanções aplicáveis em caso de
descumprimento da norma.

Ocorre que, em razão do Princípio da Legalidade, insculpido no
art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da República20, os
parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos em lei em
sentido estrito. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não se
reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos,
criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia estipulação legal
das condições básicas para tais ações.

Considerando que, apesar de prever a possibilidade de aplicação
das sanções administrativas, a proposta legislativa não especificou as
espécies de penalidades nem os parâmetros/limites para sua aplicação,
transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso reconhecer
a necessidade de veto ao art. 7º do Projeto de Lei nº 016/ 2019 por
infringência ao princípio da legalidade estrita.

Nessas circunstâncias, pelas razões acima delineadas, em especial
o princípio da proporcionalidade, o princípio da reserva da administração,
o disposto no art. 43, incisos III e IV, da Constituição Estadual, e o
princípio da legalidade estrita, oponho veto aos §§1º e 2º do art. 3º, ao art.
4º, ao art. 5º, caput e incisos, e aos arts. 6º e 7º do Projeto de Lei nº 016/
2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente
e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa da
Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional
no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de adequação todas
as demais leis e atos normativos a ela.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Governador do Estado, tendo em vista que os dispositivos ora vetados
fere os princípios constitucionais da reserva de iniciativa e separação dos
poderes.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto e pela fundamentação supramencionada, somos

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei em análise.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 016/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 236/2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 057/2020, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que Institui a Semana estadual de Educação e
Conscientização do Autismo no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criada a Semana
Estadual de Educação e Conscientização sobre o Autismo no âmbito do
Estado do Maranhão a ser realizada anualmente na primeira semana de
abril, fazendo parte do Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição de
Lei (Lei Ordinária nº 9.666, de 26 de julho de 2012, que Institui o Dia
Estadual de Conscientização sobre o Autismo no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências).

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

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

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

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

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

nº 057/2020, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 057/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  237/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 056/2020, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema que institui o Dia Estadual de Apoio as
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Comunidades Terapêuticas no âmbito do Estado do Maranhão, a ser
celebrado, anualmente, no dia 20 de abril.

Segundo a Justificativa, a criação do “Dia de apoio as Comunidades
Terapêuticas” visa, principalmente, trazer a conscientização aos cidadãos
do Estado sobre a importância que as Comunidades Terapêuticas têm para
o combate das drogas bem cura dos pacientes.

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:
 Diante do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de Lei

nº 056/2020, ora apresentado, podendo adentrar ao ordenamento jurídico
pátrio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 056/2020, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 251 /2020

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

do Projeto de Lei nº 543/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que  Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição para concursos públicos no âmbito do Estado do Maranhão
às pessoas desempregadas e/ou hipossuficientes.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os candidatos que estiverem
desempregados ou que tenha renda familiar per capita não superior a um
salário mínimo ficam isentos de pagamento de taxa de inscrição, nos
processos de seleção para qualquer cargo da Administração Direta, Indireta,
Fundações Públicas e Universidades Públicas no âmbito do Estado do
Maranhão.

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

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

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

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os art. 1º, no caso, entidades vinculadas ao Poder Executivo.

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

Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade.

VOTO DO RELATOR:Diante do exposto, e pelas razões ora
apresentadas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 543/2019,
em face de sua inconstitucionalidade.

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 543/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 254 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 597/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Cria o programa estadual de combate à fome
no período das férias escolares das crianças e adolescentes matriculados
na rede pública estadual de ensino, e dá outras providências.”

Com efeito, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito
do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da
separação entre Poderes, modelo este decorrente do pensamento
desencadeado pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal prevê a
iniciativa privativa  de leis do Chefe do Executivo. Os Estados-membros,
na elaboração de seu processo legislativo, não podem afastar-se do modelo
federal ao qual devem sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput).
Entre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo
estadual, acham-se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder
Executivo, como no caso em tela.

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

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de
atribuições aos órgãos da Administração Pública, são de competência
do Poder Executivo, como no caso em tela, diz respeito a execução de
Programas do Governo do Estado.

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

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

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

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis,
estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser

permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas
atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões
administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições,
concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os
interessados, contratos, realizações materiais da Administração
e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execuções
governamentais” (in Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal
Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 438/439). (Grifei)

Que pese a importância da matéria, a reserva de moradias nos
programas habitacionais do Estado trata-se questão de execução de
programa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder Executivo
(reserva da administração). É ela (a Administração Pública) que dispõe dos
dados sobre as condições de correto funcionamento e operacionalização
de tal atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas - advindos da
aplicação da lei), sendo formalmente inconstitucional.

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

Projeto de Lei nº 597/2019, em face da inconstitucionalidade formal
subjetiva por ferir o princípio da reserva de iniciativa e, por conseguinte, a
separação entre os Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 597/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 255 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 622/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a reserva de vagas de estágio de
nível superior em órgãos ou entidades da Administração Pública do Estado
do Maranhão para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos.”

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder, em
respeito ao Princípio da Separação dos Poderes,  princípio este, basilar
para um Estado Democrático de Direito.

 Entre as matérias que o processo legislativo não pode ser
deflagrado por iniciativa do poder legislativo estadual, acham-se aquelas
elencadas no art. 43, da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
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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).   

Destaca-se que, o presente Projeto de Lei estabelece percentual
de reserva de vagas em estágio na Administração Pública, matéria de
competência privativa do Governador do Estado.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios declarou inconstitucional a Lei nº 3.069/2002 do Distrito
Federal, que previa reserva de vagas em estágios na Administração Pública
para pessoas com deficiência, sob argumento que a competência para
iniciar o Processo Legislativa, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 3.069/2002. PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS PARA ESTÁGIO E
DECORRENTES DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO
FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
GOVERNADOR. OFENSA AOS ARTIGOS 53, CAPUT, 71,
§ 1º, I, II E IV E 100, VI E X, DA LEI ORGÂNICA DO
DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX
NUNC. 1. Nos termos dos artigos 53, caput, 71, § 1º,I, II e IV
e 100, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, os poderes
Legislativo e Executivo do Distrito Federal são independentes
e harmônicos entre si e compete privativamente ao Governadora
iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos do
Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria e criação, estruturação,
reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão
e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da
administração pública.
2. A matéria veiculada no diploma legal objeto do presente
controle abstrato de constitucionalidade relaciona-se diretamente
à atividade administrativa do Chefe do Executivo do Distrito
Federal, o qual é o único autorizado a dispor sobre normas
que regulamentem e restrinjam a forma de contratação
de pessoal (art. 71, § 1º, I, da LODF) - como a imposição de
reserva de percentual de vagas de estagiários -; sobre
atribuições dos órgãos e entidades da administração pública
(art. 71, § 1º, IV, da LODF) - tal qual as dos arts. 2º e 3º,
caput e § 1º da referida lei - e sua organização e
funcionamento (art. 100, X, LODF) - como a reserva de
vagas em contratos de prestação de serviço. 3. Encontram-
se presentes razões de segurança jurídica para, nos termos do
art. 27 da Lei nº 9.868/99, se conceder efeitos ex nunc à declaração
de inconstitucionalidade da norma impugnada.4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex nunc e
erga omnes. (TJDFT 20150020201038ADI, Publicado no DJE:
17/05/2016. Pág.: 20/22. Relatora: SIMONE LUCINDO)

Como podemos observar, a Jurisprudência dos Tribunais é pacífica,
conforme Acórdão acima citado, o que se aplica também ao caso em tela.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre a organização administrativa, bem como delegar atribuições
ao Poder Executivo Estadual.

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

Projeto de Lei nº 622/2019, em face da inconstitucionalidade formal por
ferir o art. 43, da Constituição Estadual e por consequência lógica o
princípio da separação dos poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 622/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 407/2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa o
Projeto de Lei nº  231/2020, de autoria do Poder Executivo , que
autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social no valor de             R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Fundo das Nações Unidas para a
Infância – UNICEF, nos termos do art. 26, da Lei Complementar Federal
nº 101/2000, para implantação do Programa de País 2017-2021, relacionado
a politicas especializadas para crianças e adolescentes excluídos, políticas
sociais de qualidade para crianças e adolescentes vulneráveis; prevenção e
resposta às formas de extrema violência; engajamento e participação do
cidadão.

Pelo disposto, será celebrando Acordo de Cooperação Técnica e
Operacional entre o Estado do Maranhão e o UNICEF. Em um Plano de
Trabalho, será exposto as especificações sobre as ações a serem executadas
e as obrigações de cada uma das partes, com o objetivo de contribuir com
os relevantes serviços prestados pelo UNICEF para o desenvolvimento
de ações voltadas aÌ promoção dos direitos de crianças e adolescentes no
âmbito do Estado do Maranhão, sendo de competência da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular o repasse dos recursos,
a fiscalização de sua execução e prestação de contas e o controle da qualidade
das ações desenvolvidas pela entidade subvencionada.

O Projeto de Lei, em epígrafe, busca exclusivamente, atender o
disposto no art. 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) que
exige Lei específica para a destinação de recursos financeiros para pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a estrutura estatal. (verbis)

Art. 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente,
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas
jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às
condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Em caso de eventual celebração do acordo de cooperação entre o
Estado e a UNICEF, poderá haver a transferência de recursos financeiros
por meio de créditos já consignados no Orçamento vigente, caso existir
disponibilidade para tal, ou em crédito de natureza complementar ou
especial, conforme o caso.

Para fins de subsidiar a análise da matéria constante do presente
projeto de lei, faz-se necessário preliminarmente observar o que dispõe o
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a Lei de Diretrizes orçamentárias em vigor no presente exercício financeiro
(Lei nº 11.077/2019).

Art. 24. Eì vedada a inclusão, na Lei Orçamentaria de 2020 e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos
que realizem atividades de natureza continuada e que com- provem
funcionamento regular haì pelo menos dois anos, e que preencham uma
das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas
áreas de assistência social, saúde ou educação e tenham o reconhecimento
de utilidade pública estadual ou municipal;

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza
filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no
art. 61 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como
na Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Compulsando a Lei de Orçamento 2020, verifica-se a existência
da ação “Atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente”
com saldo atual de R$ 654.570,70, de modalidade de aplicação com
transferência a entidades não governamentais, atendendo, em tese, aos
requisitos da LDO e LRF.

 No caso de não ser esta a Ação orçamentária elegida pelo Governo
do Estado para concretizar as transferências de Recursos, haverá de se
proceder a abertura de crédito adicional  necessário a atendimento da
demanda.

A abertura de créditos especiais depende da existência de recursos
disponíveis para acorrer às despesas e será precedida de exposição de
justificativa (art.43 da Lei 4.320/1964).

Há que se observar que a autorização para a abertura de crédito
adicional especial tem que ser específicas, por meio de projeto de lei.
Nesses casos, a proposta do Poder Executivo deve ser acompanhada de
justificativa pormenorizada que fundamente a proposta – que deve ser
individualizada – por se tratar de programação não contemplada na Lei
Orçamentária Anual e, consequentemente, não examinada ainda pelo
Legislativo.

AÌ evidência, o Projeto tem iniciativa válida, não interferindo em
competência privativa de nenhum outro Poder, nem tratando de matéria
de competência reservada a outras unidades federativas, nos termos do
Art. 43 de seguintes da Constituição do Estado, mas ao contrário, exercendo
uma de suas atribuições precípuas: O controle externo.

Ultrapassada a questão da iniciativa e competência, vê-se que o
Projeto não contém nenhuma inconstitucionalidade ou ofensa ao Direito
posto em geral, atendendo o preceito de juridicidade e a boa técnica
legislativa, conforme exigido pela Lei Complementar no 95, de 1998.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 231/

2020, em face de sua constitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 231/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 408/2020

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 319, de 17 de junho de
2020, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Estadual de
Saúde – FES/Unidade Central, no valor de                                R$ 71.220.650,00
(Setenta e um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais),
para os fins que especifica.”.

Entende-se como crédito orçamentário, a dotação incluída no
orçamento para atender às diversas despesas do Estado. Sendo insuficiente
ou inexistente o crédito orçamentário, o Legislativo pode autorizar os
créditos adicionais, que compreendem os suplementares, especiais e os
extraordinários.

Esclarece a Mensagem Governamental, que considerando os
reflexos da crise sanitária nas finanças públicas, verificada, em especial, na
indefinição das receitas e despesas, por meio da Lei Complementar Federal
nº 173, de 27 de maio de 2020, foi instituído o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus (SARS - CoV-2) que, dentre outras ações,
é composto pela entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020,
para fortalecimento das medidas de contenção da COVID-19 e mitigação
dos efeitos financeiros da pandemia.

Outrossim, em razão da transferência de recursos federais (auxílio
financeiro) ao Estado do Maranhão, no valor de 71.220.650,00 (Setenta e
um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais), em virtude
da referida Lei Complementar, a Medida provisória em apreço abre crédito
extraordinário, no mesmo montante, em favor do Fundo Estadual de Saúde/
Unidade Central, tudo em consonância com o art. 167, § 3º, da Constituição
Federal, com o art.138, § 3º, da Constituição Estadual e com a Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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-
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê a
edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabelecidos,
vejamos:

“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. (acrescidos pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no
art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória se
enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas na Magna
Carta da República para edição de MP, 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)”

      Como podemos observar, os créditos extraordinários se
destinam às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica
e exige prévia autorização do Poder Legislativo, a teor do que dispõe o
Art.138, §3º, da CE/89.

Sendo assim, a Medida Provisória é formal e materialmente
constitucional  e está legitimada e obedece ao disposto no artigo 43, inciso
III, da Constituição Estadual, que preceitua que são de iniciativa privativa
do Governador do Estado, Leis que disponham sobre matéria
orçamentária..

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.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória, em epígrafe
reside, em especial, na necessidade de fortalecer as medidas preventivas e
restritivas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS – CoV-2).

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.

Quanto à urgência, a mesma decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para a
superação das crises sanitária e econômica decorrente da pandemia de
COVID-19.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido 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 o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“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
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pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência
do STF. Ação julgada improcedente.”
“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por
força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADI
2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC,
Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC,
voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029,
rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de
27-6-2012.”

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.

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, por essa razão não temos
meios para realizar a referida 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 o seu
interesse público.

No que ao concerne ao mérito, a Medida Provisória em epígrafe,
reside da necessidade de fortalecer as medidas preventivas e restritivas
destinadas à contenção do Coronavírus (SARS – CoV-2). Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 319/2020, com a ressalva que não houve a apresentação do
impacto financeiro e orçamentário. 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 319/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 409/2020

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia

Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 318, de 08 de junho de
2020, que “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre
a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art. 19, da Constituição Estadual, e dá outras providências”.

 A presente Medida Provisória está acrescentado o §3º ao art. 4º,
da Lei da Contratação por Tempo Determinado prorrogando assim por 90
(noventa) dias os contratos de professor substituto e professor-visitante,
assim como dos professores para o ensino fundamental, ensino especial,
ensino médio e instrutores para oficinas pedagógicas e cursos de educação
profissional, tendo em vista, a suspensão das aulas presenciais em face a
pandemia do Novo Coronavírus causado da Covid-19.

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê a
edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabelecidos,
vejamos:

“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. (acrescidos pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
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a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no
art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória se
enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas na Magna
Carta da República para edição de MP, 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)”

A contratação por tempo determinado é uma exceção à regra do
concurso público prevista na Constituição Federal no art. 37, IX. No
mesmo sentido o art. 19, IX, da Constituição Estadual fez a previsão do
instituto da contratação temporária estabelecendo que “a lei determinará
os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade

temporária de excepcional interesse público”. Sendo editada a Lei nº 6.915/
1997 que trata do assunto no âmbito estadual.

No caso em tela a alteração proposta acrescentado o §3º ao art. 4º
da Lei nº 6.915/1997 está prorrogando o prazo de contratação de professores
por mais 90 (noventa) dias, tendo em vista, a suspensão das aulas
presencias no Estado em face da Pandemia do Novo Coronavírus causador
da Covid-19, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade, pois
encontra-se presente o interesse público na prorrogação, bem como
o princípio da continuidade da atividade do Estado e a situação
excepcional do país.

Sendo assim, a Medida Provisória é formal e materialmente
constitucional.

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 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 o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

“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.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por
força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADI
2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC,
Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC,
voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029,
rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de
27-6-2012.”
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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.

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, por essa razão não temos
meios para realizar a referida 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 o seu
interesse público.

Nota-se que diante da Pandemia do Novo Coronavírus que
ocasionou a decretação de estado de calamidade pública e em consequência
houve a suspensão das aulas presenciais da rede pública estadual, sendo
necessário agora a prorrogação dos contratos temporários dos professores.
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 318/2020, com a ressalva que não houve a apresentação do
impacto financeiro e orçamentário. 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 318/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 410/2020

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 227/2020, de autoria do
Poder Executivo, que Institui e regulamenta o Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Maranhão -
FOPEMA, de acordo com a Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011,
e dá outras providências.

Em síntese, o Projeto de Lei sob exame, institui e regulamenta o
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Estado do Maranhão - FOPEMA, instância governamental estadual
competente para cuidar dos aspectos não tributários do tratamento,
diferenciado e favorecido, dispensado aos pequenos negócios.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Fórum de que trata
a presente propositura, será presidido pelo Secretário de Indústria,
Comércio e Energia e contará com uma Secretaria Técnica, a ser exercida
pela Secretaria-Adjunta de Micro e Pequenas Empresas, unidade
administrativa da SEINC que tem por finalidade formular, implementar,

coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas,
programas, projetos e ações voltados para a promoção do desenvolvimento
das empresas abrangidas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III e V
(organização administrativa, estruturação e atribuições das secretarias de
estado ou órgãos equivalentes 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 Constituição
Estadual.

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 227/2020 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 227/2020, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 411/2020

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de
2020, que “Altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e
dá outras providências.”

A Medida Provisória, em epígrafe, propõe alterar as idades de
transferência para a reserva remunerada e de reforma dos militares estaduais,
permitindo que, todos os postos e graduações, possam colaborar por mais
tempo para o cumprimento das missões institucionais de suas respectivas
corporações, bem como possam ter a oportunidade de alcançar os graus
hierárquicos mais elevados de seus quadros. Ressalvado, o princípio da
segurança jurídica, são reforçadas as regras de direito adquirido e de transição
previstas, respectivamente, nos arts. 24-F e 24-G do Decreto-Lei nº 667/
69, como bem esclarece a mensagem que encaminha a propositura.

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
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê a
edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabelecidos,
vejamos:

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

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

De acordo com o art. 43, inciso 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).”

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.

Em relação ao limite de idade para ingresso em cargo público o
Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que é constitucional
desde que tenha previsão expressa em Lei e que a limitação tenha justificativa
em razão das atribuições a serem exercidas pelo cargo, vejamos:

“Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal
Federal assentou a constitucionalidade do estabelecimento
de limite de idade em razão da natureza das atividades a
serem desempenhadas no exercício de determinados
cargos públicos (RMS 21.045, Rel. Min. Celso de Mello,
Primeira Turmal, DJ 30.9.1994). Para tanto, o limite de idade
deve estar previsto em lei em sentido estrito, não bastando a
previsão em norma infralegal.” (ARE 667309 AgR,Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em
20.3.2012, DJe de 9.4.2012)”

Aplicando ao presente caso, o entendimento acima exposto, por
se tratar de atividade de Policial Militar.

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.

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
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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.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço
reside, em especial, na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir
a manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segurança
pública.

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.

Outrossim, a urgência decorre do princípio da eficiência, insculpido
no art. 37, caput, da Constituição da República, e do princípio da supremacia
do interesse público, os quais demandam velocidade na realização de
mudanças administrativas com vistas a assegurar a adequada prestação
dos serviços públicos.

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.”
“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por
força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADI
2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-
MC, voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029,
rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de
27-6-2012.”

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida, porém não
vislumbramos nenhum impacto relevante.

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 seu interesse público. De acordo com a Mensagem nº 040/
2020, a Medida Provisória tem como finalidade alterar as idades de
transferência para a reserva remunerada e de reforma dos militares estaduais,
permitindo que, todos os postos e graduações, possam colaborar por mais
tempo para o cumprimento das missões institucionais de suas respectivas
corporações, bem como possam ter a oportunidade de alcançar os graus
hierárquicos mais elevados de seus quadros. Assim sendo, constata-se seu
caráter meritório.

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

Provisória nº. 317/2020, 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 317, de 05 de junho de
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 412/ 2020

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

do Projeto de Lei nº 101/2020, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que Institui o “Dia Estadual do Jovem Adventista”, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no terceiro sábado
do mês de março.

Segundo a Justificativa do autor, o presente Projeto de Lei, tem
por objetivo prestigiar e reconhecer as ações realizadas pelos Jovens
Adventistas do Sétimo Dia do Estado do Maranhão, em prol da comunidade
através de seus projetos sociais.

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.
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Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -

à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 101/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 413/ 2020

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

do Projeto de Lei nº 102/2020, de autoria do Senhor Deputado Wendell

Lages, que Institui o “Dia Estadual dos Desbravadores”, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no terceiro sábado
do mês de setembro.

Segundo a Justificativa do autor, que ao instituir no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual dos Desbravadores”,
estará fazendo uma justa homenagem e incentivando esse engajamento da
juventude nas questões sociais que tanto afligem a sociedade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 102/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 414/ 2020

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

do Projeto de Lei nº 103/2020, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que Institui o “Dia Estadual do Jornalista”, no âmbito do Estado do
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 do mês de abril.

Esclarece a Justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei, é
uma homenagem aos Jornalistas, profissionais que se dedicam ao estudo e
pesquisa em diversas áreas, contribuindo para garantir diversos direitos
fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988, dentre eles o
direito à informação prevista em seu art. 5º, inciso XXXIII.

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

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

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

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

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

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

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa privativa,

constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao

Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 103/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R   Nº   415 /2020

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 250/
2020, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração e
transformação de cargos comissionados na estrutura administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº
250 /2020 apresentado.

Nos termos da presente propositura em análise, fica transformado
na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa, 01 (um) cargo
comissionado de Secretário Particular do Presidente, Simbologia ISOLADO
1, em 01 (um) cargo comissionado de Assessor Chefe, Simbologia DANS-
2, em 02 (dois) cargos comissionados de Assessor Técnico Legislativo,
Simbologia DAS-1, em 01 (um) cargo comissionado de Assessor Parlamentar
Adjunto, Simbologia DAS-2, em 02 (dois) cargos comissionados de
Secretário Executivo, Simbologia DAS-3, em 01 (um) cargo comissionado
de Oficial de Gabinete, Simbologia DAI-4.

A necessidade de Lei para fixação da remuneração dos cargos,
empregos e funções dos serviços do Poder Legislativo foi introduzida pela
Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, publicada no Diário Oficial
da União no dia 05/06/1998, que alterou a redação dos artigos 51, inciso IV,
e 52, inciso XIII, mantendo a competência da Câmara e do Senado, para
criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus
servidores, porém, transformando a antiga competência para fixação da
respectiva remuneração em iniciativa privativa mediante projeto de lei,
que deverá ser aprovado e sancionado pelo Presidente da República, as
demais previsões do artigos 51 e 52 da CF/88 devem ser fixadas por
espécie normativa e não se sujeita a Sanção e Veto do Executivo, ou seja,
por Resolução.

Com efeito, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa
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, a teor do que dispõe o
inciso III, do art. 31 da Constituição Estadual.
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Ademais, a iniciativa da proposição há de ser, conforme visto, do

Poder Legislativo, mas não de qualquer de seus membros. Mas tão somente
à Mesa da Assembleia Legislativa, enquanto órgão diretivo da Assembleia
Legislativa compete a iniciativa, privativamente, dentre outras atribuições
estabelecidas em lei, neste Regimento Interno, ou por Resolução da
Assembleia, ou delas, implicitamente resultantes: propor, privativamente,
à Assembleia projetos de resolução dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou
extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
conforme, aliás, estabelece o inciso XV, do art. 12 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição Estadual, em simetria
à Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, nos termos dos artigos 48, 51, inciso
IV e 52, inciso XIII, “para dispor sobre a sua organização, funcionamento,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços.”

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

Ordinária nº 250 /2020, por encontrar-se conforme os ditames
Constitucionais e Infraconstitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de  Lei Ordinária nº 250 /2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em  07  de julho de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 416/2020

RELATÓRIO:
A Prefeita  do Município de São Vicente  Férrer, a Senhora Conceição

de Maria Pereira Castro, através do Ofício nº 095 datado de 18 de junho de
2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de
calamidade pública no Município de São Vicente Férrer, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Municipal  Nº 52, de 10 de junho de
2020, que declara situação anormal, caracterizada como “ Estado de
Calamidade Pública”, no âmbito do Município de São Vicente Férrer, em
virtude da emergência da saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar

e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de São
Vicente Férrer, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 97 /2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de São Vicente Férrer.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Prefeita do Município de São Vicente Férrer, em todo
território do Município, nos termos do Decreto Municipal nº
52, de 10 de junho de 2020, que Reitera o Estado de Calamidade
Pública em Saúde no Município de São Vicente Férrer e dispõe
sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo
novo coronavírus (COVID-19)
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 97/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 07  de julho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente, em exercício: Deputado Rafael Leitoa
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputada Mical Damasceno
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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,
REALIZADA  AO 01 DIA DO MÊS DE JULH DO ANO  DE 2020,  ÀS
10 HORAS E 30 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
ZITO ROLIM
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES
ARISTON SOUSA
MICAL DAMASCENO
HELENA DUAILIBE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 229/

2020, que altera a Lei nº 10.711, de 08 de novembro de 2017, que
REGULAMENTA o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência – FEPD,
cria o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS            .
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de 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,
REALIZADA  AOS 30 DIA DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2020,
ÁS 11 HORAS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES
ADRIANO
ARISTON SOUSA
MICAL DAMASCENO
FERNANDO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 239/

2020, que PROPÕE nova redação ao Art.II-C da Lei nº 8.077, de 07 de
janeiro de 204, que Dispõe sobre a criação de Carreira e Cargos de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público do Estado do Maranhão.
Fixa os valores de sua remuneração, e das outras providências.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS            .
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SEXTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 004/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e Empresa BRK AMBIENTAL
MARANHÃO S.A.., firmam entre si o Sexto Apostilamento ao contrato
supra.  OBJETO: Correção da Cláusula Terceira, do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato n.º 004/2018, que passa a ter a seguinte redação: “
CLÁUSULA TERCEIRA – Os recursos financeiros para execução do
presente aditivo serão alocados de acordo com a Dotação Orçamentária
seguinte: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão:
00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação
Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção); Natureza de Despesa: 33.90.39.44 – Serviços de Água e
Esgoto;  Fonte de recursos 0.1.01.000000: Recursos Ordinários do Tesouro.
Histórico: Objeto: Despesas com fornecimento de água tratada para o
Clube Recreativo da ALEMA. Informações Complementares: Empenhado
em sua totalidade para o exercício/2020. 3.1. Em 19.06.2020 foi emitida a
Nota de Empenho n.º 2020NE001120,  no valor de R$ 17.509,94
(dezessete mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos),
à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula,
para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente
exercício. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 5686/2019-ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 02/
07/2020. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA, 03 de julho de
2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 38/2017. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e empresa BITAL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS (JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA.)., firmam entre si
o Terceiro Apostilamento ao contrato supra.  OBJETO: Emissão da
Nota de Empenho n.º 2020NE000961 no valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), datada de 19/03/2020, à conta da Dotação Orçamentária
a seguir especificada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função:
01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza de
Despesa: 33.90.33.99 – Outros Serviços de Terceiros-PJ;  Fonte de recursos
0.1.01.000000: Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Coleta,
transporte e tratamento de resíduos infectantes.  Informações
Complementares: empenho realizado na totalidade do contrato. BASE
LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º
3912/2019-ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 03/07/2020.
ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão
– Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA, 03 de julho de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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