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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/07/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.07.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)

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

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

2. PROJETO DE LEI Nº 253/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE INSTITUI O DIA DE
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
(2ª SESSÃO).

III – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 325/2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 285/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
RIGO TELES, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM UM
FUNCIONÁRIO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AOS
IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS NOS CAIXAS DE AUTOATENDIMENTO.O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 364/2019, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO, QUE FOI
ACATADA. – RELATOR DO PARECER DEPUTADO DR.
YGLÉSIO.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA  ANDREIA MARTINS

REZENDE, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO
INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
E DA MESA DIRETORA, RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO N° 382/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BURITI BRAVO, ATRAVÉS DO PREFEITO CID PEREIRA DA
COSTA E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E
SEUS PARES, PELA PASSAGEM DO 88º ANIVERSÁRIO,
COMEMORADO NO DIA 05 DE JULHO.

6. REQUERIMENTO Nº 386/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISPENSADO DOS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nº 130/2016 E 290/
2019, AMBOS DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO N° 380/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO, O
PARECER VERBAL ORIUNDO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 022/2019, DE SUA AUTORIA.

8. REQUERIMENTO N° 381/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO PRESIDENTE DA CAEMA, SR. CARLOS
ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO, SOLICITANDO QUE
DISPONIBILIZE LISTA DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE
OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS NA COMPANHIA EM
TODO O MARANHÃO, BEM COMO, SUAS RESPECTIVAS
FUNÇÕES E REMUNERAÇÕES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/07/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 350/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, proÍbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 351/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, proíbe as instituições financeiras, no âmbito do
Estado do Maranhão, ofertar e celebrar contrato de empréstimo
financeiro com aposentados e pensionista através de contato telefônico.

3. PROJETO DE LEI Nº 352/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, determina que  hospitais, clínicas, unidades
de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão ofereçam leito separado para mães de natimorto
e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com
acompanhamento psicológico.

PRIORIDADE  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 12/2019,
que  altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 14, de 17 de
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dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), além de outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065/19,

de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Tribuna
Livre na forma que especifica.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Dr. Thiago Bhranner
Garcês Costa.

3. MOÇÃO N° 012/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que aplaude e manifesta extensa admiração ao
Dr. Allan Kardec, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de vice-
reitor da UFMA.

4. MOÇÃO N° 013/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que aplaude e manifesta extensa admiração ao
Dr. Natalino Salgado, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de reitor
da UFMA.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1.  Projeto de Lei nº 348/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 043/19, que altera a Lei nº 10.489, de 14 de julho de
2016, que dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos credores
acumulados do ICMS em decorrência de operações de exportação de
mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, e revoga a Leiº n 8.616/2007.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 344/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, concede isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS para os
veículos novos que atuam no transporte privado através de aplicativos.

2. PROJETO DE LEI Nº 345/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, acrescenta o inciso XIII ao art. 92 da
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 346/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema,  dispõe sobre a inclusão de doadores regulares
de sangue, no grupo de risco ou grupo prioritário, para receber
gratuitamente vacinas na rede de saúde no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 347/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, considera de Utilidade Pública, o Centro
Espírita e Tambor de Mina Iansã e Oxossi Cabloco Roxo – CETMIO,
com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 340/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, garante à gestante a possibilidade de
optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de
gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto
normal.

2. PROJETO DE LEI Nº 341/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a notificação compulsória
às autoridades sanitárias, dos casos de suspeita ou confirmação de
violência autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de
automutilação.

3. PROJETO DE LEI Nº 342/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação de engenheiros civis e/ou arquitetos em municípios do
Estado do Maranhão para a elaboração de projetos e fiscalização de
obras, dentre outros.

4. PROJETO DE LEI Nº 343/19, de autoria da Senhora
Deputada Doutora Cleide Coutinho, declara de utilidade pública a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Amigos na Luta
Contra o Câncer – ONG  - ANLUCC, com sede e foro em Caxias-MA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Antônio Hamilton Martins
Mourão Vice-Presidente da República Federativa do Brasil.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE JULHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 011 / 019

ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À
OBESIDADE.

Art. 1º - A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 66. Fica instituído, para vigorar até o ano de 2030, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Estadual de
Combate à Obesidade, a ser regulamentado por meio de lei
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complementar, com o objetivo de proporcionar recursos
financeiros para as ações preventivas e curativas da
obesidade e comorbidades no Estado do Maranhão.
§1º.  O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo
e de acompanhamento que contará com a participação de
representantes da sociedade civil, nos termos da lei
complementar.
§2º. O Fundo será gerido pela Secretaria Estadual de Saúde,
ou o que lhe venha a substituir.
§3º. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados em ações
e políticas públicas de vigilância alimentar e nutricional,
campanhas de promoção da alimentação saudável, cuidado
integral, regulação e controle de alimentos; bem como custeio
de serviços de nutrição, nutrologia, endocrinologia, e
cirurgia bariátrica.
§4º. O Poder Executivo publicará demonstrativo bimestral
da execução orçamentária, discriminando as fontes e
aplicação dos recursos do Fundo.
Art. 67. O Fundo Estadual de Combate à Obesidade será
constituído com recursos provenientes de:
I – a parcela do produto da arrecadação correspondente a
5% (cinco por cento) da receita bruta do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços – ICMS –  relacionados a alimentos
hipercalóricos, incidentes sobre hambúrgueres, hot-dogs,
salgados fritos, pudins, embutidos, biscoitos e bolachas,
bolos, tortas, pizzas, massas congeladas, sorvetes, sucos
industrializados, bebidas lácteas adoçadas, chocolates,
confeitos, macarrão instantâneo, salgados de milho, molhos
industrializados, gelatinas, salgados chips e balas;
II – receitas decorrentes da aplicação de seus recursos;
III – doações espontâneas da iniciativa privada;
IV – outros recursos que lhe venham a ser destinados.
 Parágrafo único. Aos recursos integrantes do Fundo de
que trata este artigo não se aplica o disposto no art. 138,
inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão, assim
como qualquer desvinculação de recursos orçamentários.
Art. 68. Os recursos do Fundo Combate à Obesidade são
rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro
aos cofres da fazenda estadual.”

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 27
de junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

1. DA PROBLEMÁTICA
Pesquisas mostram que o hábito alimentar da população

maranhense tem sido caracterizado pelo consumo aumentado de
alimentos calóricos e as inadequações alimentares mais comuns são: o
alto consumo de açúcar, gordura, sal e o baixo consumo de frutas,
legumes e verduras. Esse perfil alimentar somado a outros hábitos
como o consumo de fast foods, a substituição das principais refeições
por lanches hipercalóricos e a omissão de algumas refeições
importantes, como o café da manhã, está associado ao desenvolvimento
de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis como diabetes
e hipertensão, por exemplo.

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, definida como
excesso de gordura corporal. Sua etiologia pode estar relacionada a
ingestão alimentar excessiva e pouco saudável, sedentarismo, fatores
genéticos, metabólicos, socioculturais e psicossociais. A obesidade já é
uma realidade para 18,9% dos brasileiros. Já o sobrepeso atinge mais
da metade da população (54%). Em São Luís, a prevalência de excesso
de peso na população adulta foi de 45,3% em 2012, os dados são da

Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2018).

Apesar das diferenças econômicas, os países, desenvolvidos
ou não, vivem o mesmo problema da alta e crescente prevalência de
excesso de peso. O número de obesos é maior nas áreas urbanas e está
relacionado ao poder aquisitivo familiar. Quanto maior a renda, maior
a prevalência de obesidade, mas esta é cada vez mais alta em mulheres
de baixa renda e tende a se estabilizar ou até mesmo diminuir nas
classes de renda mais elevada. A presença do excesso de peso na
população menos favorecida pode ser explicada pela falta de orientação
alimentar adequada, atividade física reduzida e pelo consumo de
alimentos muito calóricos, como cereais, óleo e açúcar. Tais alimentos
são mais baratos e fazem parte de hábitos alimentares tradicionalmente
incorporados. O problema da obesidade cresce menos entre a população
mais privilegiada porque ela tem maior acesso a informações sobre os
prejuízos que a doença acarreta, a melhora dos hábitos alimentares e a
prática de atividade física regular.

Estudos sobre aquisição domiciliar de alimentos utilizando
dados de pesquisas de orçamentos familiares, realizadas no Brasil,
mostram que, em média, alimentos ultraprocessados possuem maior
densidade energética, maior teor de açúcar livre e menor teor de fibra
que alimentos in natura ou minimamente processados, o que reduz a
qualidade nutricional da dieta efetivamente consumida por indivíduos.

Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais
feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de
alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de
constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado)
ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como
petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros
aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais
atraentes). Exemplos: pães de forma, pães para hambúrguer ou hot
dog, pães doces e produtos panificados cujos ingredientes incluem
substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de
leite, emulsificantes e outros aditivos, bolachas doces e salgadas,
salgadinhos tipo chips, doces industrializados e guloseimas em geral
(balas, sorvetes, chocolates), refrigerantes, sucos artificiais, bebidas
lácteas adoçadas e aromatizadas, bebidas energéticas, molhos
industrializados, margarina, embutidos, pratos industrializados prontos
para aquecer, hambúrgueres, hot dog, nuggets de frango ou de peixe,
barras de cereal.

Esses dados são importantes para as políticas de saúde e ações
de planejamento e a implementação de programas preventivos e de
tratamento da obesidade em nosso estado, facilitando assim, o controle
do excesso de peso na população maranhense. Os alimentos calóricos
mais consumidos no Maranhão são:

1. Bolos, tortas e biscoitos doces; 2. Lanches do tipo fast
food (hambúrguer e cheeseburguer, hot dog, salgados fritos
e assados e semelhantes); 3. Bebidas açucaradas (refrigerantes
e sucos de frutas industrializados); 4. Guloseimas (balas,
confeitos, chocolates, gelatina, pudins e sorvetes); 5. Bolachas
salgadas e salgadinhos de milho e tipo chips; 6. Embutidos;
7. Pratos prontos ou semiprontos (pizzas, pratos de massa
ou de carne congelados, macarrão instantâneo e sopas em
pó, nuggets de frango); 8. Bebidas lácteas adoçadas; 9.
Molhos industrializados.

2. DA PROPOSIÇÃO
De acordo com Meirelles (1979, p. 133)1, os fundos

orçamentários são reservas destinadas à aplicação determinada em lei,
devendo ter receitas específicas, vinculação à realização de determinados
objetivos ou serviços e estar regulado por normas peculiares de
aplicação, conforme esclarecem Machado Jr. e Costa Reis (2019, p.
129)2.

A criação de fundos é prevista indiretamente no art. 24, I da
Constituição Federal, que aduz ser competência concorrente entre os
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entes a legislação sobre matéria financeira. O mesmo diploma normativo
estabelece em seu art. 165, § 9º que cabe a lei complementar estabelecer
as condições para a instituição e funcionamento de fundos.

 Na jurisprudência, a discussão sobre a criação dessas reservas
orçamentárias é bastante polêmica, não há um claro posicionamento
do Supremo Tribunal Federal (suas próprias decisões são conflitantes,
o que gera grande insegurança jurídica), mas de acordo com Rezende
(2017, p. 36)3,  embora o tradicional posicionamento da Corte é no
sentido de que há inconstitucionalidade formal na criação de fundos
pelo Poder Legislativo, houve um progressivo afastamento desse
entendimento nos últimos anos, desde que a criação seja realizada pela
espécie normativa adequada.

Em assim sendo, não existe a possibilidade da criação de fundos
pelo Poder Legislativo por meio de projetos de lei ordinária, pois
nesse caso a inconstitucionalidade é chapada, mas por meio de proposta
de emenda à Constituição não há qualquer óbice à criação de fundos
orçamentários, como demonstra parecer da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal:

NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA
DATA, A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DA
SENADORA SIMONE TEBET, QUE PASSA A
CONSTITUIR O PARECER DA CCJ, NOS SEGUINTES
TERMOS: 1) SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR
VÍCIO DE INICIATIVA, QUAISQUER PROJETOS DE
LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE INSTITUAM
FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS CUJOS RECURSOS
SÃO GERIDOS E EMPREGADOS PELOS ÓRGÃOS
DOS PODERES EXECUTIVO OU JUDICIÁRIO, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO OU PELA
DEFENSORIA-PÚBLICA DA UNIÃO; 2) A INICIATIVA
LEGISLATIVA PARA A INSTITUIÇÃO DE FUNDOS
ORÇAMENTÁRIOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL CABE AOS
MEMBROS OU COMISSÕES DAS RESPECTIVAS
CASAS E 3) NÃO HÁ RESERVA DE INICIATIVA ÀS
PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS
QUE INSTITUAM FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS,
PODENDO SER APRESENTADAS, PELOS
LEGITIMADOS PREVISTOS NO ART. 60, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROPOSIÇÕES QUE
CRIEM FUNDOS NO ÂMBITO DE QUALQUER DOS
PODERES.

É cediço que pareceres são meramente opinativos, não sendo
dotados das forças vinculante da jurisprudência dos Tribunais
Superiores ou imperativa da norma, mas os prolatados na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
tem a peculiar característica de encerrarem, inclusive, a fase constitutiva
do processo legislativo, caso sejam contrários às propostas sob sua
análise. Por isso destaca-se a opinião da consultoria legislativa, que
não está desamparada de outros elementos, uma vez que essa alternativa
foi criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI
5.296, que estabeleceu a inexistência de regra de reserva de iniciativa
para as emendas à Constituição Federal, in verbis:

[...] 1. No plano federal, o poder constituinte derivado
submete-se aos limites formais e materiais fixados no art. 60
da Constituição da República, a ele não extensível a cláusula
de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista
de modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder
legislativo complementar e ordinário – poderes constituídos.
2. Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à
Constituição da República, da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas

às constituições estaduais sem observância da reserva de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fundada na sujeição
do poder constituinte estadual, enquanto poder constituído
de fato, aos limites do ordenamento constitucional federal.

Superada a discussão sobre a constitucionalidade de
proposições dessa espécie, cumpre esclarecer que, de acordo com
levantamento realizado pela Secretaria da Fazenda sobre o total
arrecadado pelo Estado do Maranhão no ano de 2018, têm-se os seguintes
números*:

Calculando o valor possivelmente destinado ao fundo oriundo
do ICMS arrecadado sobre esses alimentos hipercalóricos, em 2018
ter-se-ia 4.670.656,049 reais aplicados em ações voltadas a obesidade
e comorbidades. Ceteris paribus, estima-se que o impacto orçamentário
da criação desse fundo não causará prejuízos ao Estado do Maranhão,
especialmente se se considerar que ações preventivas são mais eficientes
e menos dispendiosas que as ações tratativas.

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição. E por
isto, contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos
Pares, que votemos em favor da criação do Fundo Estadual de Combate
à Obesidade, fortalecendo as ações de saúde em prol dos maranhenses.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 27
de junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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PROJETO DE LEI Nº 351 / 19

Proíbe as instituições financeiras, no âmbito do
Estado do Maranhão, ofertar e celebrar contrato
de empréstimo financeiro com aposentados e
pensionista através de contato telefônico.

Art. 1º - É expressamente proibido no Estado do Maranhão
oferecer e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com
aposentados e pensionistas através de contato telefônico,

Art.. 2º - Em caso de descumprimento da presente Lei, a
instituição financeira infratora será multada no valor 400 (quatrocentas)
UFR-MA (Unidade Fiscal de Referência no Estado do Maranhão).

Parágrafo único – A reincidência na infração de que trata o
caput do art1º resultará na cassação da inscrição estadual da instituição
financeira infratora.

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

ESTADO DO MARANHÃO, 1º de julho de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 352 / 19

Determina que a hospitais, clínicas, unidades de
pronto atend imentos, postos de saúdes e
estabelecimentos congêneres no Estado do
Maranhão ofereçam leito separado para mães de
natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário
ou solicitado, com acompanhamento psicológico.

.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO

SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS GERAIS

Artigo 1º - Os hospitais, clínicas, unidades de pronto
atendimentos, postos de saúdes e estabelecimentos congêneres no
Estado do Maranhão deverão oferecer tratamento diferenciado às
parturientes de natimorto e às com óbito fetal, com acomodação em
área separada das demais mães.

Artigo 2º - Tanto as parturientes de natimorto como as com
óbito fetal, quando solicitado ou constatada a necessidade, poderão
ser encaminhadas pela unidade de saúde para acompanhamento
psicológico na própria unidade ou, em caso de não haver profissional
habilitado no estabelecimento, à unidade de saúde mais próxima de sua
residência.

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Artigo 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.

JUSTIFICATIVA
Não existe dor mais lacerante a uma mulher e a um homem do

que ir a um hospital com a alegria de receber um filho e chegar em casa
de braços vazios. O luto e o estresse são sérios fatores que ajudam a
aumentar o sofrimento de mães e pais que tiveram a experiência de
terem filhos natimortos.

Tal dor ainda é agravada pelo fato de que, muitas vezes o nosso
sistema de saúde ultrapassado e insensível mantém as mães internadas
em maternidades rodeadas pelo choro de outros recém-nascidos,
sabendo que nunca poderão escutar tal igual som de seus filhos.

Não é extraordinário que em muitas maternidades mães que
acabaram de fazer o parto de um filho natimorto são colocadas junto
com outras mulheres que tiveram bebês saudáveis e, não raro, precisam
repetir aos profissionais do próprio hospital, durante as visitas de
rotina, que o delas faleceu.

É espantoso, para não dizer desumano, que tal fato nefasto
ainda ocorra em hospitais e clínicas do nosso estado. Os profissionais
da área da saúde devem compreender essa realidade e a dificuldade
desse momento para as mães e os pais e dar o suporte necessário para
minimizar o seu sofrimento.

É fundamental que os profissionais que estão assistindo essa
mãe e pai, que passam pelo luto, os auxiliem na elaboração dessa
perda. A ausência dessa experiência, segundo os especialistas, pode
levá-los a reviver a situação de forma ainda mais dolorosa. Por este
motivo, o atendimento diferenciado por parte dos hospitais e clínicas
a esses mães e pais é de fundamental importância para que eles tenham
a dor do luto amenizada.

Costuma-se dar grande atenção aos cuidados médicos e pouca
ou nenhuma aos cuidados psicológicos dessas mães. Dessa forma, o
apoio psicológico, entre outros aspectos, deve orientar a mãe e o pai
no momento da despedida de seu filho.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares apoio para a
aprovação da presente propositura, que objetiva um tratamento mais
humanizado nos hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimentos,
postos de saúdes e estabelecimentos congêneres atenuando o
sofrimento de mães em luto por perda gestacional.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 1 de
julho de 2019. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 380 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o parecer verbal oriundo da
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 022/2019, proferido na sessão plenária
do dia 27 de junho de 2019, que teve como Relator o Deputado Neto
Evangelista, que rejeitou a proposição de minha autoria, que dispõe
sobre a humanização no serviço bancário, estabelece direitos e deveres,
sanções administrativas, e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 1 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.07.19
EM: 02.07.19

REQUERIMENTO N° 381 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao PRESIDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO, Sr. CARLOS ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO,
solicitando que disponibilize a lista de todos os funcionários que
ocupam cargos comissionados na Companhia em todo Maranhão,
bem como, suas respectivas funções e remunerações.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 01 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.07.19
EM: 02.07.19

REQUERIMENTO N° 382 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Buriti Bravo, pela passagem do 88º aniversário do
município, a ser comemorado no dia 05 de julho. Requeiro, ainda, que
desta manifestação dê-se ciência ao Senhor, Cid Pereira da Costa,
Prefeito Municipal, e ao Senhor, Wermeson Sousa de Morais,
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população buritibravense é
com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Buriti Bravo – MA.

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

 Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de julho de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.07.19
EM: 02.07.19

REQUERIMENTO N° 386 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, os Projetos de Lei
n° 130/16 e 290/19, ambos de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 03 de julho de
2019. - Rafael Leitos - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.07.19
EM: 02.07.19

INDICAÇÃO Nº 897 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a
possibilidade de CONCESSÃO DE REAJUSTE PARA
REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA REFERENTE AOS ANOS DE
2017 E 2018 NO SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS, O QUE CORRESPONDE 3,5% ,
RESPECTIVAMENTE.

A solicitação é produto de anseios das respectivas classes
através de seus sindicatos e associações com o objetivo de corrigir
perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos de 2017 e 2018, o que
já corresponde 7%.

Diante da defasagem salarial dos salários dos servidores e da
falta de valorização dos mesmos, solicitamos a correção dos subsídios
de todas as categorias do funcionalismo público estadual.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de junho de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 898 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, ao
Excelentíssimo senhor Secretário de Infraestrutura, CLAYTON
NOLETO SILVA, ao Excelentíssimo senhor prefeito de Afonso Cunha,
senhor ARQUIMEDES AMERICO BACELAR, solicitando que
adotem providências A FIM DE POSSIBILITAR O
ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNÍCIPIO,
BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA IGREJA NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO.

A presente demanda é fruto de anseios da população do
município que foi incluso no programa do governo “MAIS IDH” e que
sofre com a falta de estruturas básicas no município. Além disso,
cidadãos de Afonso Cunha elaboraram abaixo-assinado para solicitar
às autoridades a mobilização e apoio na efetivação de políticas públicas
para melhoria do município, razão pela qual apresenta-se o referido
pleito.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, 01 de julho de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 899 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao
Secretário Estadual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
AUMENTAR O EFETIVO DOS POLICIAIS CIVIS NO ESTADO
DO MARANHÃO COM A NOMEAÇÃO DE TODOS OS
APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido de convocar e nomear todos os aprovados no
último concurso da Polícia Civil que visou preencher vagas de Delegado,
Investigador e Escrivão de polícia. A convocação de novos policiais é
urgente, uma vez que as delegacias do Maranhão estão operando no
limite, principalmente aquelas que estão situadas no interior do Estado.
Tal fato tem prejudicado o trabalho de polícia judiciária na elucidação
de crimes, bem como, aumentando os índices de violência e,
consequentemente, prejudicando a população no que diz respeito à
segurança pública.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de garantir melhores
condições de trabalho tanto para os delegados, quanto para os
investigadores e escrivães, além de aumentar o efetivo e assim, garantir
a segurança pública, direito social previsto no artigo 6º da Constituição
Federal de 1988 e dever do Estado, assim como preceitua a própria
Carta Magna.

Nesse sentido, peço a aprovação da presente solicitação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 11 de junho de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 900 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a revitalização da Avenida Independência,
no Bairro Santa Barbara, nesta capital.

Justifica-se a presente indicação pelo desgaste da avenida em
questão. A necessidade de conclusão da obra é latente, pois o trânsito
fica prejudicado, Aos motoristas, devido aos buracos, e aos pedestres
devido à lama quando chove ou poeira excessiva em dias ensolarados,
aumentando o risco de problemas respiratórios. A rua quase não
apresenta asfalto, foi apenas coberta com piçarra em 2015,
permanecendo sem reformas estruturais desde então.  As fotos em
anexo mostram essa realidade. Se essas ruas estivessem em condições
normais para tráfego de veículos e pessoas, aumentariam a qualidade
de vida da população circunvizinha, além de garantir benefícios aos
empresários com sede de seus estabelecimentos naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação da avenida, assim como é de responsabilidade da

prefeitura, de acordo com o art. 30, inciso V da constituição federal de
1988, V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 2 de julho de 2019. -
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 901 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a pavimentação das ruas sete, oito, nove,
dez, onze e doze no bairro Recanto Turu, nesta capital.

Justifica-se a presente indicação pelo fato da não realização do
asfaltamento nas ruas em questão. A necessidade de conclusão da obra
é latente, pois fica inacessível devido aos buracos profundos, e com
várias depressões, aumentando o risco de acidentes e danos materiais
aos moradores. As ruas foram abertas em 2011, permanecendo sem
reformas desde então.  As fotos em anexo mostram essa realidade. Se
essas ruas estivessem em condições normais para tráfego de veículos e
pessoas, aumentariam a qualidade de vida da população circunvizinha,
além de garantir benefícios aos empresários com sede de seus
estabelecimentos naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação do bairro, além disso é de responsabilidade da prefeitura
preservar tais ruas, de acordo com o art. 30, inciso V da constituição
federal de 1988, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 2 de julho de 2019. -
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 902 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja a presente indicação enviada ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto, no sentido de providenciar
urgentemente a sinalização da MA 106, no trecho que liga o Município
de Pinheiro ao Porto do Cujupe no Município de Alcântara.

Justificamos nossa reinvindicação no fato de que melhoria
solicitada para a região impulsionaria ainda mais o tráfego de pessoas
e veículos, tendo em vista, que o trecho visado é o principal meio de
chegada ao Porto do Cujupe no Munícipio de Alcântara. Porto esse
que goza de ferry boat que faz conexão com a ilha de Upaon Açu, onde
está locada a Capital do Estado, São Luís.

Hoje a sinalização no trecho é precária o que resulta em inúmeros
acidentes, entre eles fatais. Logo, com a implantação da benfeitoria
reduziriam esses trágicos acidentes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”. São Luís, 01 de julho de 2019. - Ariston Ribeiro - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 903 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
bem como ao Excelentíssimo diretor regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando, em caráter de urgência, a instalação de sinalização horizontal
e passagens de nível nas áreas povoadas cortadas pela Ferrovia São
Luís–Teresina (também chamada de Transnordestina) dentro do
Município de Bacabeira.

A adoção da providência acima se faz necessária uma vez que
nas partes que a Ferrovia São Luís–Teresina corta este município se
observa a ausência de sinalização horizontal e de passagens de níveis
equipadas que são geralmente equipadas com um dispositivo de aviso
passivo da passagem de um veículo ferroviário (nomeadamente um
sinal pictográfico e/ou escrito), dirigido aos transeuntes da via não
ferroviária, frequentemente, este é completado por aviso ativo (sonoro
e/ou luminoso) e/ou bloqueio físico, automático ou manual, da via não
ferroviária.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas
medidas acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 16 de abril de 2019 - DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE. - Ariston Ribeiro - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 904 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando
Conclusão das obras da Ponte no Bairro da Divinéia.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois trata-se de importante
conexão por onde circularão diariamente centenas de pessoas e veículos,
inclusive sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus
locais de trabalho, estudos e lazer.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 1º. de
julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, a Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Secretários,
colegas Deputados, galeria, imprensa maranhense, telespectadores da
TV Assembleia, ouvintes da Rádio ALEMA, meu cordial bom dia a
todos. Hoje, eu venho a essa tribuna, inicialmente, para parabenizar o
prefeito Tema, o secretário de Agricultura do município de Tuntum
por terem, nesse último final de semana, na última sexta-feira, feito a I
Feira da Agricultura Familiar no município com o objetivo realmente
de apresentar os nossos produtos, de impulsionar a renda dentro do
município e de deixar o dinheiro dentro do próprio município de
Tuntum. Também gostaria aqui de ressaltar que, no último final de
semana, estive na cidade de Presidente Dutra cumprimentando os
amigos, visitando lideranças políticas e comemorando junto com a
população os 75 anos que completou a cidade. Nós tivemos a
oportunidade de estar ao lado do nosso Deputado Federal Aluísio
Mendes, no povoado Tabocal, entregando uma patrulha agrícola. E na
oportunidade também nos comprometemos com essa comunidade de
entregar muito em breve kits de irrigação compostos com caixa d‘água.
São cinquenta kits de irrigação que nós entregaremos para impulsionar
também a renda, dentro município, a renda do agricultor familiar, a
renda do homem do campo. Tuntum, que é uma cidade constituída
com mais de 50% de zona rural. E a gente vê nisso uma forma de
realmente impulsionar essa renda, dentro da zona rural, do nosso
município, por meio dos nossos agricultores familiares. E eu quero
também aqui agradecer ao Deputado Federal Aluísio Mendes por ser
um parceiro do nosso município de Tuntum, por ter sempre esse olhar
sensível às causas dos menos favorecidos. Prova disso foi ter saído de
Brasília e ter estado na nossa zona rural junto com o povo daquela
comunidade Tabocal entregando. E lá também fazendo compromisso,
dar os kits de irrigação, que acredito eu que vai implementar muito. E
como eu sempre costumo dizer: é no momento das crises que nós
conhecemos os grandes líderes. E é isso que o Prefeito Tema tem
buscado, tem buscado parcerias junto ao Governo do Estado, tem
buscado parcerias junto ao Governo Federal. E eu quero aqui
parabenizá-lo por ter essa sensibilidade em relação ao nosso homem
do campo. Também queria aqui aproveitar a oportunidade para falar
sobre as instalações do Iema de Presidente Dutra. O Iema que está em
fase avançada de conclusão, que a promessa de se entregar até o mês de
outubro. Eu espero que realmente as obras não tenham nenhum tipo de
interrupção. Nós que contamos com quatro cursos técnicos lá, que
atendemos um grande número de alunos, aproximadamente são 150
alunos atendidos para quatro cursos técnicos. E por meio da conclusão
dessa obra, nós poderemos dobrar o número de vagas. E eu quero aqui
pedir realmente ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton
Noleto mais celeridade nessa tão importante obra para a região Central,
mais precisamente para a Cidade de Presidente Dutra. Obra que vai
ajudar fazendo com que nossos alunos que antes não tinham a
oportunidade de estudar, de se qualificar, de ter um curso técnico,
porque precisavam sair do município, muitas vezes não tinham
condições de se manterem fora. E, por meio desse Iema, por meio
desse Iema que já tem vários alunos que se destacaram em nível nacional.
Então, eu peço aqui e cobro ao nosso Governador a ao nosso Secretário,
realmente, celeridade nas obras. E espero poder voltar a esta tribuna
para agradecer a conclusão dessa importante obra para a região Central
do nosso Estado. Sem mais, muito obrigada e fiquem todos com Deus!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
venho a esta tribuna para destacar o comprometimento do Governador
Flávio Dino com a segurança pública do nosso Estado. No último dia
28 de junho, o Governador Flávio Dino, dando sequência a uma política
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de valorização da nossa Polícia Militar do Estado do Maranhão,
promoveu 841 praças da nossa Polícia Militar. Anteriormente,
Deputado Duarte, os soldados da Polícia Militar do Maranhão
passavam 25 anos, 20 anos como soldado e essa grande promoção que
houve, no último dia 28, praticamente, todos os soldados barra 14
foram promovidos a cabo da Polícia Militar, valorizando a categoria.
Sem falar das outras promoções, de cabo para terceiro-sargento, de
terceiro para segundo-sargento, de segundo-sargento para primeiro-
sargento colocando aí também um impacto financeiro, no Estado, de
quase R$ 1 milhão por mês, quase R$ 12 milhões por ano. Isso,
Deputado Zito, é investimento na segurança pública, porque quando
temos um policial valorizado temos uma tropa motivada e que, com
certeza, isso empata diretamente na segurança pública. Estive ontem
presenciando uma Solenidade de Formatura, no município de Timon,
onde apenas no 11º Batalhão foram promovidos mais de 40 policiais
militares. Os soldados barra 14 hoje são cabos barra 14, dando sequência
a essa política de valorização tão importante. E ampliando também os
investimentos, porque foram entregues, estão sendo entregues mais de
40 motocicletas em todo o estado do Maranhão. Tenho informação
que o município de Imperatriz, município de Presidente Dutra,
município de Timon e alguns outros municípios do interior do Estado,
pautado no estudo geográfico e de necessidade de equipamentos da
Polícia Militar, foram entregues. Ontem, inclusive foram entregues
cinco motocicletas, na cidade de Timon, para fortalecer a ROCAM,
que é aquele trabalho ostensivo, além da conclusão do curso de
motonivelamento para aqueles policiais que são específicos nesse tipo
de função. Somando-se a isso, existe também por parte do município,
e aqui eu quero parabenizar mais uma vez o Prefeito Luciano Leitoa
que sempre tem ajudado a Polícia Militar do Maranhão. Foi assim no
seu 1º mandato como prefeito e ontem doou, deputado Zito, dez
motocicletas para a Polícia Militar do Estado do Maranhão e no início
do mês de junho doou cinco veículos leves, cinco carros pequenos para
fazer o Ronda Escolar. Um projeto muito importante, porque o Ronda
Escolar visa garantir ali a segurança dos alunos, dos entornos desses
prédios públicos, mas, sobretudo, da segurança da sociedade em si.
Isso fortalece o laço da escola com a Polícia Militar, da comunidade,
dos pais de alunos, que é uma demanda expressiva da sociedade e o
município fazendo a sua parte ajudando também a segurança pública,
mesmo não sendo função constitucional obrigatória do município.
Então chega aí, o prefeito já doou dez motocicletas e agora doa cinco
carros pequenos para o Ronda Escolar. Quero aqui parabenizar o grande
trabalho do tenente-coronel Ribeiro, deputado Fernando Pessoa, que
ajudou a construir números extraordinários nesse mês de junho. Nós
praticamente passamos um mês todinho sem ter um homicídio sequer
na cidade de Timon. Ficamos 28 dias sem ter um homicídio. Isso é
reflexo de um trabalho sério, de um trabalho que está sendo feito 24h
e antenado com as demandas da nossa sociedade. Quero aqui deixar
meus parabéns ao tenente-coronel Ribeiro que em pouco tempo já
mostrou para que veio e que um homem que tem passagem por Coroatá,
por Barra do Corda, vem do comando lá de Coroatá e que muito ajudou
aquele município e agora está evoluindo profissionalmente no município
de Timon, que é o município bem maior, mas que está à altura do
Coronel Ribeiro para que possa ser desenvolvido um bom trabalho.
Ontem tivemos a presença do Coronel Heron, substituindo lá o nosso
Comandante-Geral Ismael. E aqui eu quero também deixar os nossos
agradecimentos ao Coronel Ismael, que também tem feito um grande
trabalho, já em tão pouco tempo, pela nossa Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Dizer que, com certeza, essa sua forma de trabalhar vai
garantir ainda mais resultados para nossa Polícia Militar do Estado do
Maranhão. Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento,
deixar os parabéns a todos os policiais militares que foram promovidos
dia 28 e que terão, acredito que neste momento, a sua solenidade aqui
em São Luís e em outros Batalhões pelo interior do Estado, onde terão
aí sua graduação elevada. Porque, com certeza, é um degrau que se sobe
na carreira militar e é um sonho para os policiais e familiares que
esperavam essa promoção. Aquele tempo do passado onde nós tínhamos

soldados se aposentando com 25, 30 anos de serviço acabou. Hoje os
cabos da Polícia Militar do Estado do Maranhão já são /14, cumpriram
a exigência legal, que são apenas de cinco anos como soldados da
Polícia Militar. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas aqui presentes na Plenária, imprensa, aqueles que nos
acompanham nas redes sociais, eu queria iniciar esse meu
pronunciamento de hoje parabenizando o Governador Flávio Dino
pela pequena mudança na sua gestão administrativa agora. E,
evidentemente, parabenizar o companheiro Anderson Lindoso, que sai
da Secretaria Adjunta de Educação e assume a Secretaria de Cultura do
Estado do Maranhão. Ao mesmo tempo homenagear o grande Secretário
de Cultura, Diego Galdino, que agora passará a ser Secretário de Governo
do Governador Flávio Dino. O Antônio Nunes, que era Secretário de
Governo, vai assumir a Empresa Maranhense de Parcerias,
importantíssimas nesse novo cenário da gestão pública do Governador
Flávio Dino. Faz paz parte do planejamento estratégico do
desenvolvimento do nosso estado. E o Maycon Pinheiro, que também
está assumindo a FEPA. Eu acho que todos eles fizeram a sua missão
nas pastas que ocupavam e agora estão em nova missão pela confiança
que tem do Governador Flávio Dino. Também gostaria de, nesse
momento, homenagear o Prefeito da nossa capital, Edivaldo Holanda
Júnior, pela sua passagem de aniversário ontem. Transmitir o abraço
de todos nós deputados que torcemos pelo seu trabalho aqui no
município da belíssima capital, cada vez mais bonita, cada vez mais
próspera, cada vez mais recebendo turistas e cada vez mais sendo o
nosso orgulho, a nossa capital do Estado do Maranhão. E também
dando continuidade nesta construção do Maranhão de todos que a
gente sonha tanto, eu vim apresentar a esta Casa dois projetos para
declaração de utilidade pública da Associação das Mulheres do
município de Cantanhede e da Sociedade Educacional Lagopedrense. A
história do senhor Teodoro e dona Margareth precisam ser reconhecida
e contada no Maranhão, pois é na caridade e na fé que podemos seguir
firmes. E é exatamente nisso, que nós estamos aqui solicitando que
esta Casa, após a sua apreciação, possa conceder o Título de Utilidade
Pública a essas duas importantes associações que representam dois
importantíssimos municípios do nosso Estado. No mais, Senhoras e
Senhores, é informá-los que, amanhã, nós estaremos no Estado do Rio
Grande do Norte, para mais um debate da Frente Parlamentar em
Defesa da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Trabalhando
ainda mais no propósito de uma unificação de um projeto regional,
para trazer experiências exitosas em outros Estados e levar experiências
exitosas do nosso Estado para outras regiões. Aprendendo a conviver
definitivamente com a estiagem, que esses Estados, como Rio Grande
do Norte, Paraíba, o Ceará, Pernambuco já vivem há bastante tempo
nesses momentos de dificuldades na falta de chuva e na falta de água na
estiagem. E, essas experiências que vamos trocar, com certeza, vão nos
ajudar ainda mais a trazer propostas de desenvolvimento para o nosso
Estado. E também dizer que eu fico muito feliz de ver, Deputado Ciro,
o empenho da Prefeitura de Presidente Dutra, na realização de mais
uma Agritec, a primeira de 2019. Agritec é um projeto é um projeto da
agricultura familiar, que visa, Deputada Daniella Tema, levar
conhecimento, transferência de conhecimento, de tecnologia, de
comercialização, cursos, capacitações para todo um grupo de
agricultores regionais, que possam a partir de então, ter condições de
melhorar sua vida, aumentar a sua produtividade e, evidentemente,
garantir o desenvolvimento do nosso Estado. Era isso que eu tinha a
falar, Senhor Presidente, demais companheiros e companheiras. Deixo
aqui o meu abraço fraterno e a certeza de que nós vamos continuar
trilhando no caminho do desenvolvimento, plantando ideias e
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construindo um Maranhão de todos nós. Que Deus nos abençoe hoje
e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos e todas, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da imprensa, galeria, em especial a todos que estão aqui
presentes, que residem no Sacavém, Vila Bacanga, localidades que, em
alguns instantes, eu vou discriminar. Na semana passada, nós tivemos
uma Audiência realizada na Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
onde nessa Audiência fora tratado o risco de desabamento, em algumas
áreas da cidade de São Luís, em razão das fortes chuvas, especial no dia
23 e 24 de março desse ano. Chuvas essas que ultrapassaram o limite
previsto para todo o mês. E em razão dessa catástrofe natural, algumas
áreas da nossa cidade passaram a ter riscos de desabamento. Pessoas
tiveram que sair das suas casas, pessoas tiveram que residir em abrigos,
prejudicando totalmente o seu cotidiano. O município de São Luís, a
Prefeitura de São Luís, por meio de laudos expedidos pela Secretaria
Municipal de Segurança e Cidadania, a SUDEC, após ter conhecimento
desse iminente risco começou um trabalho de deslocamento dessas
famílias. É importante destacar que essas famílias não estão residindo
nesses locais por desejarem conviver com esse risco iminente. Essas
famílias residem nesses locais por não ter opções de exercer o seu
direito constitucional fundamental previsto pela Constituição Federal
de 88, direito à moradia. E é esse direito à moradia que precisamos
garantir, garantir para que essas pessoas possam se desenvolver e
desenvolver essas famílias. Em diálogo nessa audiência na presença do
juiz Douglas Martins estavam presentes outros deputados, o Presidente
da Assembleia, Othelino Neto, estava presente, o Presidente da Câmara
de Vereadores Osmar Filho estava presente, o Deputado Wellington
também estava presente, o Deputado Yglésio também se fez presente
nessa audiência, eu também estive lá e fiz uma sugestão. Porque muitos,
nessas oportunidades, nesses momentos, só sabem criticar, só sabem
apontar o erro e esta Casa precisa ir além dessas acusações, precisa
apresentar propostas, propostas sérias, corretas, propostas viáveis
para garantir a essas pessoas seus direitos, para garantir que essas
pessoas não mais sofram, para garantir que essas pessoas tenham
tranquilidade de se desenvolver. E a proposta apresentada, também em
diálogo com o secretário Madson Leonardo, do município de São Luís,
é que cada parlamentar desta Casa pudesse destinar de suas emendas
uma quantia pequena, uma quantia pequena, mas significante para essa
ação que precisa ser realizada. A proposta é que cada um aqui dentro
desta Casa, cada um dos 42 deputados pudesse destinar apenas R$ 62
mil de suas emendas. Se cada parlamentar, aqui dentro desta Casa, se
unir a essa proposta destinando R$ 62 mil, repito, apenas R$ 62 mil
das suas emendas, nós vamos ter R$ 2,604 milhões. E com esse valor
será possível, por meio da Secretaria de Infraestrutura, construir outro
local, construir um prédio com apartamentos populares para que essas
pessoas possam residir, ou ir além, construir uma espécie de proteção
para que essas pessoas não mais precisem sair das suas casas. Com um
muro de contenção, por meio desses recursos, será possível garantir a
essas pessoas segurança, tranquilidade nas suas casas. Porque ninguém
que ali reside também quer sair de lá, pelo contrário, quer morar em
suas casas, mas quer morar com segurança. Por isso que afirmo aqui
publicamente, vou destinar a minha emenda para essa ação e passarei
em cada gabinete, desta Casa, visitando cada parlamentar para que
possa destinar apenas R$ 62 mil. Se cada um, ratifico, destinar R$ 62
mil de suas emendas nós vamos ter R$ 2,604 milhões para garantir a
essas pessoas qualidade de vida, para garantir a essas pessoas os seus
direitos previstos na Constituição. Portanto, muito obrigado a todos e
espero contar com a participação de todos os parlamentares eleitos
pelo povo de São Luís, eleitos pelo povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concedo a palavra ao Deputado Ciro Neto, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhores e senhoras deputadas, Senhor Presidente,
galeria, imprensa. Hoje o que nos traz aqui é falar um pouco e agradecer
ao povo do Maranhão pelo aniversário de Presidente Dutra no último
dia 28. E também aconteceu a inauguração do Parque de Exposição e
Vaquejada Sebastião Boiadeiro dentre outras atividades daquele dia.
Um empreendimento em convênio com o Ministério do Turismo, com
a doação do terreno pelo Governo do Estado, onde a vaquejada se
realizou com tranquilidade, com paz. Onde você via as famílias
confraternizando, passeando, aproveitando daquele novo espaço de
lazer e disponível para a população de Presidente Dutra e da região
central. Agradecer também à Policia Militar, ao Comandante Castro,
ao delegado, à guarda. Aliás, guarda não. Agora Polícia civil municipal
de Presidente Dutra, que trabalharam incansavelmente esses três dias
de festa. Mantiveram a ordem naquela festa. E agradecer também as
visitas ilustres que tivemos do Presidente Othelino, do Senador
Weverton Rocha, do Deputado Vinícius Louro, do Deputado Fernando
Pessoa, do Prefeito Erlânio Xavier, do Prefeito Fred Maia e dentre
outros tantos que visitaram o município durante esse período e
constataram as obras que estavam sendo entregues, as obras em
andamento. Tivemos a felicidade de o Senador Weverton se
comprometer em destinar recursos para a finalização de um balneário
no povoado Palmas, que já foi feito a primeira etapa com recursos
próprios do município. E à parte de urbanização ele se comprometeu
em destinar os recursos. Também foi inaugurado naquele povoado o
asfaltamento, meio-fio, sarjeta, calçada. Também visitamos a obra da
construção do centro administrativo, que é feito com recurso próprio
do município. Visitamos também a construção da câmara municipal,
que é um convênio com o Governo do Estado. Também visitamos a
obra de construção de um centro de abastecimento que também é
convênio com o Governo do Estado. Também participamos de uma
solenidade de entrega de 114 títulos de legitimidade de posse urbana de
pessoas do bairro São José. Então é uma série de ações promovidas
pelo prefeito Juran em que a cidade aniversaria e a população é quem
ganha com isso. Mostrando obras, mostrando serviço, mostrando
comprometimento e, na contramão da crise, mostrando que Presidente
Dutra ainda está em desenvolvimento, que tem um governo responsável,
que tem um prefeito comprometido com a população e com as suas
responsabilidades. Mais uma vez agradecer aos colegas deputados que
compareceram, que foram lá e puderem ver de perto as obras que
foram entregues e todo aquele trabalho que ainda está sendo feito em
Presidente Dutra e que continuará sendo feito. É o que tínhamos para
hoje, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta sessão seja pelo aplicativo, seja pelas redes sociais, pela TV
Assembleia, venho nesta oportunidade destacar uma ação muito
importante do Governo do Estado na educação iniciada ontem, nas
mais diversas unidades regionais de educação, que é
#partiuenemterceiraonaotiraferias. Para muitas pessoas parece algo
simples, mas eu que venho exatamente da preparação do aluno, do
reforço dos estudos dos alunos para o ingresso na Universidade, por
meio do Enem, por meio do vestibular, sei exatamente da importância
de ações com foco que visam aprofundar, cada vez mais, os estudos,
dar ritmo, dar uma orientação adequada. E desta forma destaco esta
importância, porque ontem foi o dia do lançamento desse Intensivão.
Eu estava em Imperatriz ontem, inclusive tive a satisfação de ter um
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bate-papo muito legal com os estudantes dos 15 municípios que
integram a Unidade Regional de Educação de Imperatriz. E lá 600
alunos desses mais diversos municípios, todos energizados, motivados,
tendo uma orientação clara. E este lançamento aconteceu ontem em
todas as UREs. Aqui em São Luís, uma festa grandiosa, em Imperatriz,
Açailândia, todas as UREs. E o que é importante é que neste mês que
seria o mês de férias, o estudante do Terceirão terá ferramentas,
alternativas suficientes para aprofundar ainda mais o seu estudo. Isto
reforça cada vez mais aquilo que já está sendo desenvolvido no período
regular da sala de aula. E dá um plus para que o aluno possa estar mais
firme, mais forte. E paralelo a esta ação, que vai até quase o final de
julho, do Terceirão Não Tira Férias, os alunos da rede estadual já têm
as aulas regulares e têm também o Mais IDEB, que vem recebendo
aulas, aos finais de semana. Isto é muito importante, todo um corpo de
professores, um corpo docente foi reforçado, onde aqueles que se
dispuseram teve uma seleção e estarão fazendo uma alternância, nos
mais diversos municípios e nas mais diversas escolas da unidade regional
de educação, espalhadas pelo Maranhão. De modo que eu faço questão
de destacar, porque muito se tem dito e é muito relevante a reforma, a
reconstrução ou a construção de escolas no Maranhão. O Governo
Flávio Dino sabe muito bem o que é isso, porque tem feito essa marca,
alcançando quase mil escolas que foram beneficiadas. Escolas que eram
de taipa, escolas que eram de palha, cobertas de palha, casarões, onde
eram ministradas aulas. Escolas que estavam em situação na estrutura
física deplorável hoje são Escolas Dignas. É muito importante esse
viés da construção, da reconstrução, da melhoria do ambiente físico,
mas é também importante focar na qualidade da aprendizagem.
Deputada Mical, é exatamente atrás de um número desses do IDEB, o
IDEB do Maranhão aumentando que se tem por trás um aluno
preparado, um aluno motivado, um aluno confiante, um aluno que não
vai parar de estudar quando terminar o ensino médio, porque o ensino
médio não é um ponto de chegada, o ensino médio é, sim, um ponto de
partida para as maiores oportunidades. E o lugar do filho do povo é na
Universidade, o lugar do estudante da escola pública é ter as portas da
universidade abertas para que ele possa entrar, sentir confiança nesse
ensino e ter a certeza de que vai para a universidade, que vai se formar,
que vai ter a sua oportunidade por meio da educação. Porque na educação
querer é poder. Eu destaco além do programa desse intensivão, do
‘Terceirão não tira férias’, do Mais IDEB que tem conseguido resultados
importantes na melhoria da qualidade do ensino do Maranhão, onde,
de forma crescente, o Maranhão tem pontuado. Destaco também um
programa maior que o governo tem desenvolvido em parceria com os
municípios, que é o Pacto pela Aprendizagem. O foco é o currículo e
esse currículo não via ser trabalhado de uma forma aleatória, nem no
ensino médio, nem no ensino fundamental. Esse foco no currículo traz
uma unificação e traz um cumprimento de metas para se saber para
aonde está indo. E o governo do estado tem dado todo um suporte
técnico para os municípios, não só no ensino médio, que é a
responsabilidade maior do governo do estado, mas também no ensino
fundamental. É lá que se prepara exatamente uma base forte para que
se tenha uma sequência de estudos acertada. Parabenizo o governo
Flávio Dino, parabenizo o secretário de Educação, Felipe Camarão,
todos os gestores da UREs, todos os gestores das escolas da rede
estadual, os professores, os estudantes, porque é assim que se faz
educação com foco, com resultado e tenho certeza que teremos cada
vez mais a educação no Maranhão melhorando. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje eu subo
a esta tribuna para debater uma medida provisória que acabou de chegar
a esta Casa. Mas antes, é claro, utilizo dois minutos para comentar a

reunião, quer dizer, o pedido de audiência do Governador Flávio Dino
para o ex-Presidente José Sarney. Em primeiro lugar, ouvi muito na
imprensa, li algumas coisas que o governador falou, mas eu quero
deixar bem claro, e aqui não tem ingênuos, e o povo do Maranhão não
é ingênuo, sim, houve um acordo entre José Sarney e Flávio Dino, é
fato. O acordo em si foi implícito, explícito e para todos verem e quem
divulgou foi o próprio Flávio Dino. Eu fui informado desse encontro
algumas semanas antes, comentaram comigo e pediram a minha opinião
do que eu achava dessa reunião, desse encontro, desse pedido de
encontro do Governador Flávio Dino com José Sarney. Eu, como
Oposição aqui na Assembleia Legislativa, disse que aquele encontro eu
não poderia opinar, porque era um encontro do José Sarney, que tem
uma história, e de Flávio Dino que, hoje, é Governador do Maranhão.
Se o Governador Flávio Dino, que foi aquele que sempre atacou o José
Sarney, que sempre atacou o governo Sarney, a Governadora, a filha do
José Sarney, o modo de fazer política, está solicitando uma reunião,
está solicitando uma audiência na casa do próprio José Sarney, José
Sarney nunca vai deixar de atender um pedido de seja lá quem for. Eu
sempre, quando estou presente em Brasília na sua casa, vejo políticos
de todas as cores partidárias. Já vi o Lula, já vi o Aécio, já vi o Collor,
já vi o Michel Temer, já vi a Dilma e vejo constantemente vários
políticos ali se encontrarem, políticos, Ministros do STF, Ministro do
STJ. O próprio Flávio Dino, quando quis ser Presidente da
EMBRATUR, foi à casa de José Sarney. Não sou eu que estou dizendo
aqui, mas o próprio José Sarney. O próprio Flávio Dino já confessou
isso. Foi à casa do José Sarney para pedir a bênção do José Sarney
para ser Presidente da EMBRATUR. E todos nós sabemos que foi a
EMBRATUR que viabilizou a campanha de Flávio Dino, a primeira
campanha de Flávio Dino para Governador do Estado do Maranhão.
Então houve acordos, sim. Houve um acordo entre Flávio Dino e José
Sarney. Eu vou falar aqui os detalhes do acordo? Não. Não sou eu que
vou falar os detalhes do acordo. O povo do Maranhão vai presenciar
esses detalhes desses acordos. O futuro dirá e todos saberão, mas
houve um acordo, sim. Agora por que eu estou falando isso aqui?
Porque o mandato do Adriano é do Adriano. E aqui eu vi algumas
pessoas, inclusive o Deputado Wellington do Curso, dizer que talvez
ele seja o único de oposição. E não será o único de oposição porque no
meu mandato eu não posso trair aqueles que me elegeram. Eu nunca
vou trair aqueles que me elegeram. Eu fui o deputado estadual de
oposição mais votado no Maranhão. Tive mais de 50 mil votos.
Comecei aqui fazendo o trabalho de fiscalização de oposição e vou até
o final desse mandato e até o final da minha carreira política fazendo
oposição a isso que eu não acredito que está aí, que é o governo Flávio
Dino. Não acredito no Governo, não acredito na forma de administrar
o Governo. E eu tenho a minha independência como parlamentar. O
mandato foi o povo que me concedeu com o meu suor com a minha
luta. Se José Sarney e Flávio Dino entraram em algum acordo, esse
acordo certamente não me envolveu e não me envolverá jamais, porque
nesse mandato quem é o titular sou eu. E eu vou até o final, independente
de acordos políticos que houver nesse Maranhão, inclusive um acordo
político proposto, uma indecência que foi feita de uma visita de Flávio
Dino, porque para mim foi uma indecência, não foi nada de democrata,
democrata seria Flávio Dino ir ao José Sarney no começo do seu primeiro
mandato, quando José Sarney tinha força com Michel Temer, quando
José Sarney tinha força coma Dilma, com o Lula, quando José Sarney
poderia fazer alguma coisa, de fato, pelo Maranhão. Mas agora todos
nós sabemos que ele não tem força nenhuma no Governo Bolsonaro. E
para que fazer um acordo? Não sou eu que tenho que falar, eu deixo
aqui a interrogação, a interrogação que o futuro dirá o que foi feito e o
que será desse acordo. Amigos e amigas, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas, essa fala é para V.Exas. que não existe um ingênuo
aqui porque se existisse V. Exas. não estariam nenhum sentados aqui
nesta cadeira. Enquanto brigamos, enquanto estamos no nosso interior
com o pé no chão comendo poeira, nos bairros de São Luís, aqueles
que estão no topo estão fazendo acordos que podem muito bem
prejudicar não a nós, mas também a todo o povo do Maranhão. Discordo
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com este acordo que foi feito, nem eu, nem meu Partido PV, que eu sou
o Presidente e não devo nada a ninguém. Vou participar de acordos
políticos, após esta questão. Sou contra, fui contra comuniquei que
serei e serei sempre contra uma conversa entre José Sarney e Flávio
Dino para negociarem questões políticas. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Rapidamente, Senhor Presidente, só para não perder muito
tempo da Ordem do Dia, a gente vem só pedir um pouco de cuidado,
depois de verificar a maneira que alguns membros da oposição tratam
a reunião do Governador Flávio Dino com o ex-Presidente José Sarney,
também não concordo, porque acho que o Flávio Dino nesse momento
está num patamar tão acima da discussão, que fazer esse tipo de
encontro, rememorar figuras que deveriam estar página virada da
história, só serve para ressuscitar situações como essa, Deputado
Rafael, esse tipo de ingratidão. É um dos piores sentimentos que o ser
humano pode expressar é o sentimento de ingratidão, principalmente
quando se tem um gesto dessa parte. O Governador do Estado do
Maranhão, no alto das suas inúmeras atribuições administrativas,
conduzindo aí um dos melhores São João que o Maranhão já teve em
toda a história, resgatando o que se perdeu, fruto de omissões de
Governos passados, teve a grandeza de ir a Brasília, mas a grandeza é
interpretada dessa forma. Não houve nenhuma menção do ex-Presidente
José Sarney ao encontro, tentou invisibilizar o Governador, hoje, que
é um dos mais destacados no Brasil e a paga o que essas pessoas dão a
esse tipo de atitude, é a ingratidão, é o desrespeito. Só mostra realmente
o tamanho do grupo político que hoje tem, que não tem nada além de
possibilidade de espernear aqui na tribuna, mas o assunto que eu vim
tratar não era esse, na verdade, é só um apelo para quando nós tivermos
algum tipo de projeto controverso, eu vi ontem protocolado aqui nesta
Casa um projeto que foi na verdade uma cópia fiel do que a deputada
Janaina Pascoal apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo,
sobre a cesariana, sobre a possibilidade de a mulher as 39º semana de
gestação ela optar, tanto na rede pública quanto na rede privada, pela
via do parto, contrariando todas as orientações da Organização Mundial
de Saúde. Um projeto que, se aprovado nesta Casa, vai trazer um
prejuízo intenso para o sistema público de saúde, para as maternidades
do Maranhão que já vivem superlotadas. Uma rede que precisa cada
vez mais de investimentos em vagas e há necessidade disso. Portanto,
um projeto desse a gente sabe que 80% dos partos são até 39 semanas
e que se a gente começar a ter a epidemia de cesarianas, que a gente já
tem hoje na rede privada, na rede pública nós vamos aumentar as
nossas taxas de infecção dentro da maternidade, aumentar a mortalidade
materna, não vamos melhorar em nada as condições fetais, porque essa
questão de hipóxia fetal, anóxia, tudo isso aí, essas complicações é
menos de 1% dos casos, e eu garanto que se a gente aprova um negócio
desse vai transformar as maternidades do Maranhão em epidêmicas no
quesito a cirurgias parto-cesarianas. Portanto é perigoso para a
sociedade, para a saúde do Maranhão esse tipo de Control C, Control
V. A gente pede que quando a gente for pegar projetos fielmente copiados
de outros Estados, pelo menos se faça um esquadriamento, uma
avaliação criteriosa para não apresentar nesta Casa projetos perigosos
para a sociedade. Eram essas as palavras, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, temos uma PEC para apreciar, a
proposta de emenda à Constituição. Essa PEC de autoria do deputado
Dr. Yglésio, modifica o Art. 92, inciso II, acrescentando o Defensor
Público Geral do Estado no rol de legitimados para a proposição de
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inclusive registro a presença do

Defensor Público Geral do Estado, Dr. Alberto, seja muito bem-vindo
ao Plenário da Assembleia. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
quando se trata de apreciação de PEC a votação é nominal. Nós faremos
a chamada por ordem alfabética e os Senhores Deputados e deputadas
votarão SIM aprovando a PEC; e NÃO, desaprovando. A votação será
nos terminais de cada deputado e deputada, peço que libere o painel e
os deputados registram as presenças e votam SIM ou NÃO. Vinte e
oito votos SIM, nenhum voto contrário. Aprovada a PEC. Vai a segundo
turno. Projeto de Lei 070/2019, de autoria da Deputada Detinha. O
Projeto da Deputada Detinha depende de parecer. Nós vamos passar
para outros itens da Ordem do dia, em seguida, suspenderemos a
Sessão para que as comissões emitam o parecer. Projeto de Lei
Complementar n° 005/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Aprovado em Segundo Turno. Vai à Sanção.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem. Eu queria parabenizar esse
projeto encaminhado pelo Poder Judiciário, porque, com certeza, vai
desburocratizar ainda mais o acesso à justiça. Nós precisamos realmente
garantir que esses canais sejam mais rápidos, mais otimizados. E, por
isso, não só aprovo como parabenizo a atitude.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Submeto aos Senhores Deputados e Deputadas a votação em
Redação Final ao Projeto de Lei Complementar n° 005/2019, de autoria
do Poder Judiciário. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas
que aprovam a Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 005/
2019 permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei
n° 322/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n° 323...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, uma informação por favor. A matéria que passou
recentemente sobre custas e emolumentos se trata de quê? Só para uma
informação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Se trata de alteração nas tabelas de custas e emolumentos do
Poder Judiciário.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - É Projeto do
TJ?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - É Projeto de autoria do Poder Judiciário, Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Ah, do
Judiciário. Pois não, Deputado, obrigado pela informação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n° 323/2019, de autoria do Poder Judiciário
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei nº
253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo. O Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 090/
2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 199/2019, de autoria
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do Poder Executivo (lê). Este Projeto está somente em discussão pela
segunda Sessão. Não há oradores inscritos, encaminharemos à Comissão
de Orçamento. Projeto de Resolução Legislativa nº 058/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à
Promulgação. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu voto contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que registre o voto contrário. Faça constar da Ata do
Deputado Adriano. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
parabenizar a iniciativa do Deputado Duarte Júnior. Eu acho que é
uma honraria que esta Casa faz com justiça ao Secretário Jefferson
Portela. Diante de tanto serviço prestado a este Estado, desde como
Delegado de Polícia, como Delegado-Geral de Polícia e agora como
Secretário de Segurança Pública desse Estado. Primeira vez na história
que São Luís sai das 50 cidades mais violentas do mundo. E sem falar
nos inúmeros investimentos feitos na segurança pública e dos números
alcançados pela eficiência na segurança pública do nosso estado.
Parabenizar e cumprimentar o Deputado Duarte por este projeto de lei
que, com certeza, esta Assembleia vai aprovar para que a gente possa
fazer esta justa homenagem.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, só a informação: o projeto já foi
aprovado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu também não poderia deixar de manifestar o meu imenso respeito
ao Secretário Jefferson Portela, que é um policial de carreira, uma
pessoa que se indigna com o que é errado, uma pessoa que faz um
trabalho relevante que tem conseguido resultados e tem o nosso respeito.
Esta Casa hoje faz justiça em aprovar a presente Proposição. Parabenizo
o Deputado Duarte por estar dando entrada nesse projeto, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
na verdade, eu votei contra esse projeto que dá uma condecoração ao
Secretário de Segurança, porque está acontecendo agora, inclusive eu
acho que o time não é um time muito favorável a conceder esta medalha,
até porque ele está sendo investigado pela Comissão de Segurança da
Câmara. Existe uma polêmica muito grande em relação a este Secretário.
E não se sabe os desdobramentos. Então, se amanhã o Secretário cai, e
existe esse risco, nós aqui ficaríamos de uma certa forma, vamos dizer
assim, fora do momento ideal para dar esta medalha. Votei contra
porque eu acho que não é o momento. Se ele for absolvido e se todo
esse processo acontecer de forma democrática, e não acontecer
absolutamente nada com ele, e ele provar a inocência dele em todos
esses casos de perseguição, eu acredito que tudo bem. Agora, dar uma
medalha a uma pessoa que está sendo, de fato, denunciada por perseguir
deputados, adversários políticos, eu acho que nós estamos fazendo
aqui talvez uma coisa errada nesta Casa. Mas fica o voto da maioria.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º
373/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão.

Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 374/2019, de autoria do Deputado
Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 375/
2019, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Deputado Ciro, depois
vamos apenas corrigir aqui a questão do horário, porque a Sessão
Solene se realiza após a Sessão Ordinária. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 377/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 378/2019, de
autoria do deputado Carlinhos Florêncio (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 379/2019, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, eu vou suspender a Sessão, para que
as comissões apreciem o Projeto de Lei n.º 070, de autoria da Deputada
Detinha. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Se não haveria a possibilidade de aprovarmos os projetos
que foram aprovados em regime de urgência ainda nesta Sessão, em
virtude do quórum que está presente no Plenário?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós temos dois projetos de resolução da Mesa. Vamos apreciar
nas Comissões.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
o Projeto de Lei nº 199/19 foi aprovado por unanimidade com votos
dos membros das três Comissões Técnicas, assim como o Projeto de
Lei nº 324/19 também por unanimidade, Projeto de Lei nº 325/19
aprovado por unanimidade e o projeto de Lei nº 345/19 também
aprovado por unanimidade, com votos dos membros das três
Comissões Técnicas pertinentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio, o Projeto n° 070, da Deputada Detinha,
também foi aprovado, certo? Projeto de Lei n° 070, em discussão, em
votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n° 199, de autoria do Poder
Executivo, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício de 2020. Em discussão, em votação, os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Sanção. Projeto de Lei n° 324, de autoria da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa. Em discussão, em votação, os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n° 325,
de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Em discussão,
em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação à Redação Final. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n°
349, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual
a alienar gratuitamente mediante doação de imóveis de sua propriedade,
para implantação de empreendimento habitacional, destinado aos
servidores públicos do Estado do Maranhão. Em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Sanção. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão, de amanhã, 03 de julho.
Proposta de Emenda Constitucional nº 003, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio. Proposta de Emenda Constitucional n° 007, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio. Requerimento n° 380, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Requerimento n° 381, de autoria do Deputado Wellington
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do Curso. Requerimento n° 382, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático PR-PMN.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Vou usar
pelo Tempo do Bloco, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Leonardo Sá, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa, em
nome do Deputado Hélio Soares, gostaria de cumprimentar o Plenário,
em nome do meu amigo e Deputado Glalbert, cumprimentar toda a
imprensa maranhense, a galeria. Gostaria de aqui discorrer sobre a
nossa agenda, no município de Pinheiro, no último fim de semana. No
último sábado, dia 29, estivemos no povoado Madeira, na região do
Bom Viver, junto com os correligionários para inaugurar um poço
artesiano, que fiz com recursos próprios, em benefício daquela
comunidade que há anos sofria sem água potável na região. Estavam
presentes lá o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Vereador Jaelson,
Vereador Riba do Bom Viver, Vereador Valdo Soares, Vereador Guto,
ex-Vereador Enésio e várias lideranças locais. Em meio a tantos
problemas de saúde advindo de água imprópria para o consumo
propomos a construção desse poço e eu vi o quanto é possível, com
boa vontade, proporcionar saúde e bem-estar ao nosso povo. Fiquei
muito agradecido em ver a alegria no rosto de cada um e até que enfim
poder usufruir de água de qualidade e abundância, algo que há muitos
anos seria muito simples, mas um bem tão precioso para a humanidade.
Em um momento de comemoração também foi feito um torneio
beneficente em prol do morador Eduardo, seguido de bingo e atividades
recreativas. No sábado também foi Dia do Pescador comemorado no
Dia de São Pedro, um apóstolo pescador e padroeiro aos pescadores.
Faço aqui minhas honrarias em prol desses trabalhadores que colocam
o alimento na mesa de milhares de famílias durante todo o ano. Também
por serem conhecedores da natureza e respeitando os nossos rios,
lagos e mares. Sabemos que o ecossistema em equilíbrio faz toda a
diferença para o bem-estar do ser humano e do nosso planeta, que
também é conhecido como Planeta Água. O homem do campo merece
esse reconhecimento de todos nós. No domingo, dia 30, estivemos no
povoado Refúgio para participar de um torneio de futebol e atividades
recreativas para incentivar a prática do esporte e de lazer de centenas
de jovens da região. Devemos ser exemplos para a juventude que aí
está. Na oportunidade, Deputado Othelino, bati dois pênaltis e fiz
dois gols lá no povoado Refúgio. E também foi Dia do Bumba Meu
Boi, que presto aqui a minha homenagem aos batalhões que fazem a
cultura maranhense ser referência nacional, e existente desde o século
XVIII e reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 2012.
Um abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
primeiro de julho de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Adelmo Soares, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil
e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, César Pires, Ciro
Neto, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor
Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zito Rolim. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Wellington do Curso, Hélio Soares, Doutora Cleide
Coutinho, Zé Inácio Lula, Doutor Yglésio e Vinícius Louro. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação, em único turno, da Medida Provisória nº 294/2019, de autoria
do Poder Executivo (Mensagem nº 029/2019) que altera a Lei nº 9.860,
de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre o estatuto e o plano de
carreiras, cargos e remuneração dos integrantes do subgrupo magistério
da educação básica e dá outras providências. Com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), em
conformidade com o § 1º do art. 6º da Resolução Legislativa nº 450/04
esta Medida Provisória foi aprovada. Em único turno, foram apreciados
os Pareceres nºs: 359/2019, da CCJC, em redação final ao Projeto de
Lei nº 227/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, que estabelece
as diretrizes da Política de Atenção, Acompanhamento e Tratamento
do Alcoolismo entre mulheres e homens, no âmbito do Estado do
Maranhão e 360/2019, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº
254/2019, também de autoria do Deputado Fábio Macedo, que dispõe
sobre a criação de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com
depressão. Estes pareceres foram aprovados e os Projetos de Lei a que
se referem foram encaminhados à sanção governamental. Em segundo
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, foi aprovado, com
substitutivo da CCJC e encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei nº 196/2019, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que
institui a política da terceira idade “Casa do Idoso” e dá outras
providências. Os Projetos de Lei nºs 070/2019, de autoria da Deputada
Detinha e 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, foram
transferidos para próxima Sessão em virtude da ausência dos autores.
Em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da
CCJC, foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação
o Projeto de Lei nº 249/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema,
que institui a Semana Estadual da Juventude, anualmente, no Estado
do Maranhão e o Projeto de Resolução Legislativa nº 046/2019, de
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autoria da Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha João do
Vale ao senhor José Ribamar Coelho Santos (Zeca Baleiro). Em primeira
Sessão foi discutido o Projeto de Lei nº 199/2019 (mensagem nº 020/
2019), de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes
para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de
2020 e dá outras providências, com parecer favorável nº 009/2019 da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Submetido
à deliberação da Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 356
e 357/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que
seja registrado nos Anais desta casa, votos de congratulações às
populações dos municípios de Arari e Presidente Dutra,
respectivamente, pela passagem de seus aniversários comemorados no
mês de junho, dando-se ciência aos prefeitos, ao presidentes das câmaras
municipais e demais vereadores dos referidos municípios, sendo este
último subscrito pelo Deputado Vinícius Louro. Submetidos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº: 364/2019,
de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja submetido à
deliberação do Plenário, o Parecer nº 325/2019 da CCJC, contrário ao
Projeto de Lei nº 285/2019, de sua autoria; 370/2019, de autoria do
Deputado Hélio Soares, solicitando que seja submetido à deliberação
do Plenário, o Parecer nº 338/2019 da CCJC, contrário ao Projeto de
Lei nº 292/2019, de sua autoria; 371/2019, de autoria do Deputado
Pastor Cavalcante, solicitando que seja justificada a suas faltas por um
período de 13 a 17 de junho do ano em curso, conforme atestado
médico e 372/2019, de autoria do Deputado Paulo Neto, solicitando
que sejam justificadas suas faltas das sessões plenárias realizadas no
período de 20 de maio a 20 de junho do corrente ano. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2008, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio; o Projeto de Lei Complementar nº 005/
2019, de autoria do Poder Judiciário; os Projetos de Lei nºs:  322 e 323/
2019, de autoria do Poder Judiciário; o Projeto de Resolução Legislativa
nº 058/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior e os Requerimentos
nºs:  373/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa; 374/2019,
de autoria do Deputado Adriano; 375/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto, 376/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, 377/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos
Partidos e Blocos, se pronunciaram os Deputados Doutor Yglésio,
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e Vinícius Louro, pela
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 02 de julho de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando

Pessoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal,
Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutora

Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zito Rolim. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Projeto de Lei n° 305/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos
Comunitários de Sementes e Mudas no Estado do Maranhão, e dá
outras providências; Projeto de Resolução Legislativa n° 056/19, de
autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, inclui o
inciso XXIV ao art. 12, altera os incisos IX do Artigo 13, remunerando
os subsequentes, II e III do art. 20, todos da Resolução Legislativa n°
448/2004, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; Projeto de Resolução
Legislativa n° 057/2019, de autoria da Deputada Detinha, altera
dispositivos do Regimento Interno e dá outras providências; Projeto
de Resolução Legislativa nº 058 /2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman a
Jefferson Miler Portela e Silva; Requerimento nº 323/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, para  que seja justificada a sua ausência na
sessão plenária realizada no dia 06 de junho do ano em curso, conforme
atestado; Requerimento Nº 330/2019, de autoria do Deputado Estadual
Pará Figueiredo, para que seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Município de São João Batista, na pessoa do
Excelentíssimo Senhor João Cândido Dominici, Prefeito Municipal,
pela passagem do 61º Ano da fundação daquela cidade, que transcorrerá
no dia 14 de junho do corrente ano; Indicação nº 785 / 2019, de autoria
do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando
à destinação de três ônibus escolares para atender aos alunos da zona
rural do município de Amarante do Maranhão; Indicação nº 786/2019,
de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Estado de Trabalho e Economia
Solidária, Senhor Jowberth Alves, solicitando a inclusão de cerca de 10
Km de ruas para pavimentação do povoado Vão do Marco, em São
João do Paraíso/MA, no programa Mutirão Rua Digna; Indicação nº
787/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governo do
Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de Trabalho e Economia
Solidária, Senhor Jowberth Alves, solicitando a inclusão de cerca de
2,5Km de ruas para pavimentação do Assentamento São João, em São
João do Paraíso/MA, no programa Mutirão Rua Digna; Indicação nº
788/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estadol de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a inclusão do município de
Amarante do Maranhão no Programa Mais Asfalto para o trecho
compreendido entre o Povoado Novo ao Povoado Grotão; Indicação
nº 789/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando asfaltamento e sinalização
das ruas D, E , F, G, H, I do bairro Conjunto Vitória, na cidade de
Imperatriz; Indicação nº 790/2019, de autoria do Deputado Pastor
Cavalcante ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando a
construção de uma escola com seis salas de aula no bairro Jardim
Planalto na cidade de Amarante do Maranhão; Indicação nº 791/2019,
de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Rodrigues Lima Cafeteira, solicitando a construção de um
ginásio poliesportivo para atender a cerca de  mil  alunos do Centro de
Ensino Fortunato Moreira Neto, localizado na cidade de Porto Franco.
Indicação nº 792/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao
Governo do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto Silva, solicitando a pavimentação das principais ruas
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do bairro Habitat Brasil e Vila Vitória, na cidade de Imperatriz; Indicação
nº 793/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a destinação do asfaltamento no
programa Mais Asfalto para o município de Estreito, no trecho a
partir da sede do município, passando pelos povoados Brejo do Pinto,
Morada do Sol, Exposição Agropecuária do Estreito, até no Frigorífico
do Peixe; Indicação nº 794/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, solicitando ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, a recuperação da Rodovia MA-258, no Município de
Tuntum/MA, entre o centro da cidade e o bairro Aldeia; Indicação nº
795/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, visando à construção de uma
Quadra Poliesportiva, na cidade de Tuntum; Indicação nº 796/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de Esporte, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a reforma do Estádio Municipal Getúlio
Martins de Sousa (Bragão), localizado na rua Barão de Grajaú, no
Município de Arame; Indicação nº 797/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino; ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula e ao Presidente da
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, Senhor Rodrigo Lopes,
com vistas à expansão, para todas as Unidades Hemoterápicas do
Estado, da coleta de sangue para inclusão dos doadores no Registro
Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea; Indicação nº 798/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio ao Excelentíssimo
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Presidente
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís,
Senhor José Gilson Caldas Neto, solicitando, em caráter de urgência,
reformas estruturais no Terminal de Integração da Praia Grande;
Indicação nº 799/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando que adotem
providências a fim de garantir a pavimentação asfáltica na única via
que dá acesso ao Porto Grande, Limoeiro e Taim, na zona rural de São
Luís; Indicação nº 800/2019, de autoria do Deputado Adriano ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
reforma da praça Manoel Beckman, mais conhecida como Praça do
Jegue Folia, entre os bairros Maranhão Novo e Bequimão, com a devida
construção de uma quadra poliesportiva, revitalização da iluminação
pública e disposição de lixeiras. Concluída a leitura do expediente pelo
Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua publicação e na forma
do Artigo nº 146 do regimento interno, determinou também o
encaminhamento das indicações elencadas acima. Em seguida, concedeu
a palavra à Deputada Daniella Tema e aos Deputados Fernando Pessoa
e Antônio Pereira. A Deputada Daniella Tema discorreu sobre a
necessidade de se criar projetos que realmente viabilizem a inserção da
mulher no mercado de trabalho; o Deputado Fernando Pessoa pediu
melhorias para algumas cidades da região Central do Maranhão e
solicitou a construção de praças equipadas com academias ao ar livre
nos povoados de Barra do Corda e o Deputado Antônio Pereira
parabenizou o vereador Pimentel, destacando seu trabalho pelo povo
de Imperatriz. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia quórum regimental para apreciação da matéria, que foi
transferida para próxima Sessão Ordinária. Submetidos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos: 318/2019, de autoria
da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, solicitando que seja
encaminhado ao Ministério da Economia, pedido de informações sobre
a liberação dos recursos previstos para a reforma das barragens no
Maranhão, citados no Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação
de Barragens da União (PLANERB), confirmadas durante reunião com

o diretor geral do DNOCS, Ângelo Guerra e 323/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja justificada a sua ausência
da Sessão Legislativa realizada no dia 06/06/19, em razão de atendimento
médico, conforme atestado médico. Na forma Regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 219/2019, de autoria do Poder Executivo; os Pareceres nos: 307,
308 e 309/2019, todos de autoria da CCJC e o Requerimento nº 331/
2019, de autoria do Deputado Adriano. 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 a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de junho de 2019.
Deputado Fábio Macedo - Presidente em exercício. Deputada Andreia
Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Fernando Pessoa -
Segundo Secretário em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 294, DE 22 DE MAIO DE 2019)
LEI Nº 11.050 DE 1º DE JULHO DE 2019

Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos  integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 294, de 22 de maio de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O § 4º e o § 5º do art. 14 da Lei nº 9.860, de 1º de julho
de 2013, que  dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 14 (...)
(...)
§ 4º O servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica,
Grupo Educação do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo do Estado do Maranhão, que possuir duas
matrículas de 20 (vinte) horas semanais poderá requerer a
unificação para matrícula com jornada de 40 (quarenta)
horas semanais, nos seguintes moldes:
I - para unificação pela matrícula mais recente, o
requerimento de unificação poderá ser formulado a qualquer
tempo.
II - para unificação de jornada pela matrícula mais antiga,
o                   requerimento de unificação poderá ser formulado
no prazo constante de edital específico lançado pela
Secretaria de Estado da Educação, ficando o edital
condicionado à demonstração da disponibilidade
orçamentária e financeira do Estado do Maranhão.
§ 5º A execução da unificação pela matrícula mais recente
fica              condicionada ao pedido de exoneração da
matrícula mais antiga, o qual deverá ser exercido pelo
servidor no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a
publicação do despacho de deferimento do pedido de
unificação.
(...)” (NR)
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Art. 2º O art. 14 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que

dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração
dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá outras
providências, passa a vigorar acrescido do § 5º- A e do §7º, os quais
terão a seguinte redação:

“Art. 14. (...)
(...)
§ 5º-A A execução da unificação pela matrícula mais antiga
fica condicionada ao pedido de exoneração da matrícula
mais recente, o qual deverá ser exercido pelo servidor no
prazo máximo de 5 (cinco) dias após a publicação do
despacho de deferimento do pedido de unificação.
(...)
§7º Ao efetuar o requerimento de unificação de matrícula, o
servidor declarará ciência de que as contribuições
previdenciárias já efetuadas não serão ressarcidas total ou
parcialmente, devendo o servidor renunciar expressamente
a qualquer ação judicial derivada da unificação de
matrículas, sem prejuízo da averbação do tempo de serviço
prestado na matrícula mais antiga para fins de
aposentadoria na matrícula mais recente, observado o §3º
deste artigo.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 1º  de julho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  11 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO  EVANGELISTA – PRESIDENTE
WENDELL LAGES
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  367/2019 -  (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.  007/2019  -
ALTERA dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
doMaranhão e dá outras providências.

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

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  01 de  Julho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS,  REALIZADA AOS 27 DIAS DO
MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE 2019,  ÀS  11 HORAS E 40
MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO  EVANGELISTA – PRESIDENTE
WENDELL LAGES
RAFAEL LEITOA
DUARTE JÚNIOR
EDIVALDO HOLANDA
Suplentes
MARCO AURÉLIO
DOUTOR YGLÉSIO
PAULO NETO

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

022/2019 - DISPÕE sobre a humanização no serviço bancário,
estabelece direitos, deveres e sanções administrativas.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra os votos  dos Senhores Deputados Duarte Júnior e
Edivaldo Holanda.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  02 de  Julho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 006/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

nº 119/2019, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que dispõe
sobre a regulamentação das Cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Convém relatar, que a proposição foi aprovada na forma de
substitutivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa (Parecer nº 328/2019), veio a mesma para análise exclusiva de
mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que a mesma
tem por finalidade de estabelecer regras para a organização e realização
de cavalgadas e romarias, com a utilização de animais, no Município
com destino Intermunicipais.

Justifica ainda, que a cavalgada é uma manifestação culrural, só
que em form de passeio, realizada por grupos de cavaleiros e amozonas,
entre crianças e idosos. Uma cavalgada pode ser realizada por motivos
religiosos, cívicos, diversão, esporte, ou associação de duas ou mais
dessas atividades.Surgiram durante o processo de ocupação de
territórios, entre os séculos XVII e XVIII. Assim a cavalgada se tornou
popular e hoje é integfrante da cultura popular, considerada um
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patrimônio histórico cultural, motivo de orgulho de quem pratica. Essa
justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Com efeito, como se vê as cavalgadas foram introduzidas no
Brasil como esporte há pouco tempo com todo o crescimento no
interior, trazendo muitos adptos a essa atividade cultural. Sendo as
cavalgadas de fácil acesso, o que deve se levar em consideração é a
estrutura envolvida na viagem, reparar se os cavalos são bem tratados
e se as condições atendem suas necessidades, objeto do presente projeto
de lei.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão Técnica Pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 119/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 119/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                Vota contra
 Deputado Zé Inácio Lula
 Deputado Edivaldo Holanda
 Deputado Rildo Amaral
 Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 332/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 266/2019, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Autoriza o Estado do
Maranhão a fazer uso de veículos automotores apreendidos em
decorrência da prática de ilícitos penais ou de infrações administrativas,
e dá outras providências.

Convém ressaltar, que já foi editada a Lei Ordinária
Estadual, disciplinando a matéria, objeto da presente Proposição
de Lei, a saber: Lei Ordinária nº 10.227, de 15 de abril de 2015,
que dispõe sobre o procedimento de utilização de veículos apreendidos
e removidos para ao pátios do Departamento Estadual de Trânsito, já
contemplando o disposto no Projeto de Lei, em epígrafe (PL nº 266/
2019).

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

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

“Art. 7º (...)
(...)
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais
de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a

complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta
por remissão expressa.”

Ademais, 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.

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

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

Lei nº 266/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei Ordinária
Estadual (Lei Ordinária nº 10.227, de 15 de abril de 2015), disciplinando
a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 266/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 339 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria

do Senhor Deputado Adriano, que “Estabelece a colocação de placa
em obra pública estadual paralisada contendo exposição dos motivos
da interrupção.”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Poder Executivo
poderá colocar placa em obra pública estadual paralisada, contendo,
de forma resumida, exposição dos motivos de sua interrupção.

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;
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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.

O Projeto de Lei em análise, mesmo que disponha da situação
de que o Executivo “poderá”, a essência é criar atribuições aos órgãos
do governo, o que é vedado pelo dispositivo citado acima.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 295/2019, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
César Pires e Fernando Pessoa.

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

em 02 de julho de 2019.

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 349  /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 009/2019, apresentada pelo Senhor

Deputado Vinicius Louro, que Propõe o envio de Mensagem de
Aplausos, ao Batalhão de Bombeiros Militar do município de Trizidela
do Vale pelo brilhante trabalho realizado em virtude da ação de combate
ao incêndio de grandes proporções iniciado no município de Coroatá
que se alastrou por Peritoró e atingiu também a cidade de Alto Alegre,
ao todo foram mais de 5 mil hectares queimados,fato ocorrido no final
do segundo semestre do ano passado. Como forma de reconhecimento
ao relevante serviço prestado à sociedade, é imprescindível que
reconheçamos o trabalho dos seguintes guerreiros:

1º Tenente QOCBM Paulo César Pereira Coelho
2º SGT BM Raimundo Luís Silva Cruz
ASP OFBM Jhardelson Bonfim e Souza
SD BM Cássio Herbeth Santos de Melo
SD DM Dayse Andressa Vilanova dos Santos
SD BM Kelson Siliro Araújo
SD Wanderson Lima Lopes
Cb. Paulo Vitor da Conceição Brandão
 Cb. Elberth Pereira da Cruz
At. Luciano Araújo de Oliveira
At. Marcelo Silva Viana
At. Ewerton Barbosa da Silva
Francisco Matheus de Souza dos Santos – Bombeiro Civil
 Destacamos em especial o trabalho do Capitão Joel Machado

Rodrigues que, além de mobilizar toda sua corporação, mobilizou o
apoio de voluntários os quais, inclusive, ele mesmo preparou com a
realização de cursos para situações de incêndio florestal como a ocorrida
nos respectivos municípios.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do   art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 009/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 009/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

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

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 352 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rildo Amaral, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Alan Kardec
Salamão.

Esclarece o autor da propositura, que o Senhor Alan Kardec
Salomão, natural de São Luis-Ma, é filho de Agar de Carvalho Mota
e José de Ribamar Rodrigues Mota, que desde cedo o ensinaram a
apreciar a cultura dos festejos juninos na capital maranhense. Herdou
de sua mãe o prazer de incentivar e fomentar os grupos juninos. Dona
Agar foi madrinha, por anos, do Boi Mocidade de Rosário, e na sua
incansável ajuda na preparação das apresentações daquele grupo
para tornar a brincadeira cada ano mais bonita, deixou seu lindo
exemplo Alan Neto ingressou no Grupo Mirante ainda em São Luís, e
percebeu que naquela empresa a cultura local tinha espaço cativo e
total incentivo. Quando assumiu a Diretoria do Grupo Mirante em
Imperatriz, abriu as portas da TV Mirante e Mirante FM para todas
as formas de manifestações culturais como: teatro, dança, artes, letras
e música, valorizando assim, as origens e talentos da região tocantina
do Maranhão. Em 2009, por meio de uma sugestão do produtor cultural
Sebastião, nasceu o Arraiá da Mira. Sebastião tinha o desejo de
participar do festival de quadrilhas juninas da Globo Nordeste, mas,
para isso, era necessário a realização de um concurso estadual
promovido pela afiliada Rede Globo no Maranhão. Até então o
Maranhão era o único estado que não enviava representante para
esse festival. Foi aí que o Alan Neto abraçou esse desafio de realizar
a seletiva maranhense para o Festival de Quadrilhas Juninas da Globo
Nordeste, em Imperatriz. O Arraiá iniciou tímido, com apenas 5 (cinco)
quadrilhas juninas que se apresentaram em apenas um dia de evento.
A aceitação do público foi surpreendente e assim, a cada ano, o Arraiá
da Mira foi tomando proporções maiores e fortalecendo a cada dia a
cultura nordestina no Maranhão. O movimento junino se intensificou
no nosso estado e juninas de diversas cidades do Maranhão começaram
a participar do Arraiá da Mira. Cidades como Pinheiro, Caxias,
Açailândia, Codó, Pedreiras, Parnarama, Duque Bacelar, Nova York,
São Luís, Bacabal, Balsas, Tufilândia, Montes Altos, João Lisboa,
enviaram seus representantes ao festival de Imperatriz. Em onze anos,
o evento já recebeu mais de duzentas quadrilhas juninas, o que
representa mais de vinte mil brincantes que recebem apoio e assistência
durante todo o evento. O Arraiá da Mira vai além do fomento a
cultura popular nordestina, sua dança e brilho resgata jovens em
comunidades carentes, gera renda com a confecção de indumentárias
e cenários, como também, incentiva o conhecimento das raízes culturais
do nosso povo. Assim como o Bumba Meu Boi representa, na capital,
a cultura maranhense, o Arraiá da Mira tem incentivado e mantido
vivo o movimento junino no interior do Estado do Maranhão;

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 055/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 055/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

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

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 354 /2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 299/2019, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
Gardeane-IG, com sede e foro no município de São José de Ribamar,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma Entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos e tempo de duração indeterminado, tendo como objetivos:
Trabalhar em benefícios das pessoas carentes, educar e fomentar ações
de orientações e apoio sócio-educativo, capacitação profissional,
promoção e apoio a integração do adolescente a vida comunitária e
defesa das classes populares, prestarem assistência social aos seus
associados e dependentes e a prestação de serviço. Desenvolver ações
de proteção a família, a maternidade, a infância, a criança, a adolescência
e a velhice; promover as culturas maranhenses apoiando e incentivando
a criação de grupos de formação artística e cultural como: Junino (bumba
meu boi, quadrilha, tambor de crioula, cacuriá, dança portuguesa, dança
do boiadeiro e outros)

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 299/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.
Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 358 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria da Senhora

Deputada Thaíza Hortegal, que Institui a obrigatoriedade de implantar
Kit de primeiros socorros nas embarcações aquaviárias, e a
capacitação da equipe de bordo com noções básicas de primeiros
socorros.

Registra a justificativa da autora, que o transporte aquaviário,
através do ferry boat, é um dos meios de transportes mais importantes
no nosso Estado. Diante do grande número de passageiros que utilizam
esse serviço e do tempo de duração de viagem, se faz necessário que a
tripulação esteja preparada para garantir atendimento emergencial
básico. A situação dos passageiros é preocupante, tendo em vista a
necessidade dos equipamentos de primeiros socorros, assim como a
capacitação da tripulação, que por ventura venha precisar do
atendimento emergencial. Esse primeiro atendimento é de fundamental
importância pois evitará sequelas maiores e elevar as chances de
sobrevivência. Diante da importância desse meio de transporte, é
indispensável a implementação de equipamentos de primeiros socorros
nas embarcações dos Ferry Boat, gerando assim mais segurança a seus
passageiros. As ações prestadas logo após um acidente ajudam a
determinar como será a recuperação do paciente ou mesmo o salvamento
de sua vida.

Convém relatar que, dentro do prazo regimental, a autora da
proposição de Lei, objetivando aprimorar o texto original, apresentou
uma emenda substitutiva, que acrescenta dispositivos à Lei Ordinária
Estadual nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o
Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal
de Passageiros, Veículos e Cargas no Estado do Maranhão,
contemplando na mesma, o disposto no projeto original.

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

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

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

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

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

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que a mesma, nos termos da Emenda Substitutiva, propõe
tão somente, acrescentar dispositivos à uma Lei já existente (Lei
Ordinária Estadual nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014).

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

Lei nº 164/2019, na forma de Substitutivo apresentado pela autora, a
Senhora Deputada Thaíza Hortegal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 164/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER  Nº 361/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 297/2019, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que “Altera dispositivo da Lei nº 9.368, de 02 de
maio de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de
02 de maio de 2011, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão, adequando à Lei a correção da denominação
da referida Entidade.

Convém relatar que, ao presente Projeto de Lei foi apresentada
uma Emenda Substitutiva, adequando à técnica legislativa, subscrita
pelo próprio autor da propositura de Lei, o Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o art. 1º, da Lei nº
9.368, de 02 de maio de 2011, passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto
Cultural de Desenvolvimento e Gestão - ICDG, com sede e
foro no Município de São Luís, neste Estado.”

A proposição sob exame visa tão somente corrigir o texto da
Lei original, no que diz respeito à denominação da referida Entidade,
adequando ao novo Estatuto.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei
n.º 297/2019, com o acolhimento da Emenda Substitutiva
apresentada pelo autor 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 nº 297/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

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

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 363/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 050/2019, de

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

Em síntese, a Proposta de Emenda à Constituição, a ser
encaminhada, altera os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o
fim de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez por
cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de
saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal.

Registra a Justificativa da propositura que a Proposta de
Emenda à Constituição a ser encaminhada tem por objetivo estabelecer
o percentual mínimo de investimentos em ações e serviços públicos de
saúde por parte da União, bem como tornar a Receita Corrente Bruta
a base de cálculo para esse percentual.

Com efeito, a Constituição Federal, estabelece em seu Art. 60,
inciso III,  o seguinte:

“Art. 60. A constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I – (....)
II – (....)
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros”.

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

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

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

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

constitucionalidade e legalidade da Proposição e, por conseguinte pela
sua Aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 050/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 365/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 052/2019, de

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

Em síntese, a Proposta de Emenda à Constituição, a ser
encaminhada, altera os arts. 22 e 24 da Constituição Federal, para
tornar competências legislativas privativas da União em concorrentes
com Estados e Distrito Federal.

Registra a Justificativa da propositura que passaram-se quase
27 anos da promulgação da Constituição de 1988 e muitos de seus
mandamentos sofreram, ao longo desse período, modificações que
objetivaram adaptar seu texto às realidades da sociedade brasileira e à
dinâmica das relações entre o Estado e a sociedade, assim como entre
as unidades federadas e a União.

Com efeito, a Constituição Federal, estabelece em seu Art. 60,
inciso III,  o seguinte:

“Art. 60. A constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I – (....)
II – (....)
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros”.

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

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

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

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

constitucionalidade e legalidade da Proposição e, por conseguinte pela
sua Aprovação na forma do texto original.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 052/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM” em 02 de julho de 2019.

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

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 369/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 290/2019 que “Altera a Lei nº 10.224,
de 15 de abril de 2015, a Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei
10.266, de 24 de junho de 2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual.”

Convém relatar, que dentro do prazo legal, o Poder Executivo
através da Mensagem Governamental nº 040/2019 (Mensagem
publicada no dia 18.06.2019), encaminhou a esta Casa Legislativa,
Substitutivo ao Projeto de Lei em epígrafe, com a finalidade de corrigir
um mero erro de digitação constante dos Anexos, bem como pequenos
ajustes no texto do Projeto de Lei original.

O presente Projeto de Lei prevê que para o cargo de Auxiliares
de Segurança Penitenciária terá um percentual máximo de 10% de
servidoras do gênero feminino.

No art. 2º altera a descrição do cargo de Auxiliar de Segurança
Penitenciária. Já o art. 3º estabelece a inscrição na Ordem dos Advogados
para o cargo de Especialista Penitenciário- Jurídico.

Acrescenta cargos (Auxiliar de Segurança, Especialista de
Segurança e Técnico Penitenciário) no Subgrupo de Atividades
Penitenciária no Anexo referente a Base de Cálculo do Adicional
Noturno e do Adicional de Insalubridade.

Foi apresentada Emenda nº 01, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que mantém em R$ 821,13 a base de cálculo para o adicional
noturno e no adicional de insalubre dos Cargos de Comissário de Polícia.
Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminalístico
Auxiliar de Perícia Médico-Legal na Classe A/3.

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

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

Consoante o art. 43, da Constituição Estadual, é da
competência privativa do Governador do Estado os servidores públicos
do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade, senão vejamos:

“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 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 Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).”

Com efeito, o presente Projeto de Lei obedece a reserva de
iniciativa, bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim
formalmente constitucional.

No tocante a necessidade de inscrição na Ordem dos Advogados
do Brasil para o cargo de Especialista Penitenciário-Jurídico na descrição
do cargo há atividades privativas de advogados sendo necessária a
referida inscrição.

Em relação a Emenda nº 01, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que mantém em R$ 821,13 a base de cálculo para o adicional
noturno e no adicional de insalubre dos Cargos de Comissário de Polícia.
Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminalístico
Auxiliar de Perícia Médico-Legal na Classe A/3, essa está prejudicada,
haja vista, o Substitutivo apresentado pelo Poder Executivo.

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

Lei nº 290/2019, na forma do Substitutivo apresentado pelo Poder
Executivo através da Mensagem Governamental nº 040/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 290/2019, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 02 de julho de 2019.

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  370 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 196/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá, que Institui a Politica da Terceira Idade “Casa do Idoso”
e dá outras providencias.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, tendo como Relator
o Senhor Deputado Duarte Júnior.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
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de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 196/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

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

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

em 02 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Zé Inácio Lula, em exercicio
Relator : Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio  Lula

PROJETO DE LEI Nº 196 / 2019

Institui as Diretrizes para a Implantação da Política
da Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras
providências.

Art. 1º Institui as diretrizes para a implantação da Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”, que tem por objetivo institucionalizar
as ações voltadas essencialmente à inserção social e à melhoria da
qualidade de vida da pessoa idosa.

Art. 2º A Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, tem como
princípios:

I - Assegurar ao idoso o direito à cidadania, convívio social,
dignidade, bem-estar e direito à vida;

II - Inserção social da pessoa idosa;
III - Valorização do idoso, sem discriminação de qualquer

natureza;
IV - Respeito aos direitos humanos;
V - Cooperação institucional.
Art. 3º A Política da Terceira Idade “Casa do Idoso” poderá ser

desenvolvida de forma integrada pelo Poder Público, através da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,
em regime de colaboração mútua com os municípios do Estado do
Maranhão, abrangendo as seguintes ações:

I – Expansão do atendimento à pessoa idosa com infraestrutura
em padrão de qualidade, de forma especial;

a) incentivar o Município na criação e instalação da “Casa do
Idoso”;

b) estimular o Município a adotar medidas para um
envelhecimento saudável e melhorar a qualidade de vida da pessoa
idosa;

c) apresentar um plano de ação que contemple condições para
a pessoa idosa nos mais diversos aspectos;

d) melhorar a infraestrutura do espaço existente;
e) garantir infraestrutura básica para o funcionamento da “Casa

do Idoso”.
II – Fortalecer a Política da Terceira Idade;
III – Promover treinamento contínuo para o cuidador da pessoa

idosa;

IV - Valorização dos profissionais envolvidos na Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”;

V – Fortalecimento da cooperação Poder Público Estadual e
Poder Público Municipal, por meio de um Pacto pelo fortalecimento
da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, a ser regulamentado
através de Decreto pelo Poder Público Estadual.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  371 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 130/2016, de autoria do Poder
Executivo, objeto da Mensagem Governamental nº 051/2016, que
“Altera a Lei nº 8.451, de 05 de setembro de 2006, que dispõe sobre a
criação do Conselho Estadual de Juventude –CEJOVEM, e dá outras
providências.

O Projeto de Lei, em análise, está mudando a composição do
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como
alterando à vinculação do referido Conselho para Secretaria de Estado
Extraordinária da Juventude.

Em apertada síntese é o relatório.
Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto

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

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

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

O princípio da simetria estabelece que devem ter uma relação
similar entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as
Constituições dos Estados-Membros.

Consoante o art. 43 da Constituição Estadual é da competência
privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual. (modificado pela Emenda
Constitucional 023/98), vejamos:

“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
(modificados pelas Emendas Constitucionais nº 056/08 e
068/13);
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. (modificado pela Emenda
Constitucional 023/98).”
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Com efeito, o presente Projeto de lei obedece a reserva de

iniciativa, bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim
formalmente constitucional.

Ressalta-se, por oportuno, que em relação ao conteúdo do
Projeto não vislumbramos nenhuma irregularidade, sendo materialmente
constitucional, assim como não há nenhuma ilegalidade na proposição.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 130/2016, em face de sua constitucionalidade
formal e material, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 130/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 02 de julho de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  372 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 325/2019, de autoria da Mesa Diretora, que
Dispõe sobre a extinção, criação e alteração da denominação de Cargos
Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providencias.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer conjunto das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade Sociale e
Relações de Trabalho, pela constitucionalidade, com emenda, no âmbito
desta Comissão Técnica Permamente, tendo como Relator o Senhor
Deputado Doutor Yglésio.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 325/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 325/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 02 de julho de 2019.

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

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 325/ 2019

Dispõe sobre a extinção, criação e alteração da
denominação de Cargos Comissionados do
Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providencias.

Art. 1º - Ficam extintos 17 Cargos Comissionados do
Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa na
forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º- Ficam criados na forma do art.31, inciso III, da
Constituição do Estado do Maranhão, 17 Cargos Comissionados
de livre nomeação e exoneração, no Quadro de Pessoal Temporário
da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, na forma do Anexo II desta
Lei.

Art. 3º- Os Cargos Comissionados de que trata o art. 2º, tem
suas atribuições descritas no Anexo III desta Lei.

Art. 4º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

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