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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 22 DE JULHO DE 2020

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS

1. PROJETO DE LEI N° 006/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
ESTADO DO MARANHÃO, A REALIZAR-SE, ANUALMENTE,
NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, COM
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA MESMA, RELATOR
DEPUTADO ANTÕNIO PEREIRA.

2. PROJETO DE LEI N° 121/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A
DESTINAÇÃO DE PORCENTAGEM ESPECÍFICA DAS UNIDADES
DE PROGRAMAS DE LOTEAMENTOS SOCIAIS E DE
HABITAÇÃO POPULAR A FAMÍLIAS MONOPARENTAIS E A
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
 2ª SESSÃO (ART. 249, § 4º - R.I.)

3. PROJETO DE LEI Nº147/2020, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
O PROJETO VAI A 2° SESSÃO PARA DISCUSSÃO.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 244 /2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, NOS TERMOS QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, REQUEIRO A VOSSA
EXCELÊNCIA, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO
SEU PRESIDENTE, SENHOR CRISTIANO BARROSO
FERNANDES, PELO DIA DO COMERCIANTE, COMEMORADO
EM 16 DE JULHO.

5. REQUERIMENTO Nº 245 /2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIE, NOS TERMOS QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, REQUEIRO A VOSSA
EXCELÊNCIA, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
DO ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO SEU PRESIDENTE,
SENHOR JOSÉ ARTEIRO DA SILVA, PELO DIA DO
COMERCIANTE, COMEMORADO EM 16 DE JULHO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTOS N° 246 E 247/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MARTINS REZENDE, NOS TERMOS QUE
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, REQUER,
APÓS OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS  SUAS FALTAS NO
PERÍODO DE 30/06 A 01/07 E 05 A 13 /07, RESPECTIVAMENTE,

INFORMA AINDA QUE, SE AFASTARÁ POR MAIS SETE DIAS,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

7. REQUERIMENTO Nº 248 E 251 /2020, DE AUTORIA DOS
DEPUTADS EDSON ARAÚJO E MARCOS CALDAS, SOLICITAM
QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA DIRETORA, SEJA
CONSIGNADA NOS ANAIS DESTA CASA MENSAGEM DE PESAR
PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA DA GRAÇA
CORDEIRO MENDES E JESUÍNO CORDEIRO MENDES, MÃE E
PAI DO DEPUTADO FEDERAL CLEBER VERDE E DO EX-
DEPUTADO ESTADUAL JÚNIOR VERDE, OCORRIDO NO DIA
14 DE JULHO, TERÇA-FEIRA DE 2020, NA CIDADE DE TURIAÇU-
MA, VÍTIMAS DE ASSASSINATO.

8. REQUERIMENTO Nº 249 E 250 / 2020, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS EDSON ARAÚJO E MARCOS CALDAS,
SOLICITAM QUE, APÓS A APRECIAÇÃO DA MESA, SEJA
CONSIGNADA NOS ANAIS DESTA CASA, MENSAGEM DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE MARINA MELO, FILHA DO
DEPUTADO ESTADUAL ARNALDO MELO E DA DRA. VALDERÊS,
OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO. QUINTA-FEIRA DO ANO DE
2020, EM SÃO LUÍS-MA, NO HOSPITAL SÃO DOMINGOS. NESTE
MOMENTO DE TAMANHA TRISTEZA E CONSTERNAÇÃO
MANIFESTAMOS NOSSA SOLIDARIEDADE.

9. REQUERIMENTO Nº 252 / 2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCOS CALDAS, SOLICITA QUE, SEJA
CONSIGNADA NOS ANAIS DESTA CASA MENSAGEM DE PESAR
PELO FALECIMENTO DA SENHORA JOANA LOPES DE CASTRO,
OCORRIDO NA MADRUGADA DESSE DOMINGO, MÃE DO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE BREJO-MA, SENHOR JOSÉ
FARIAS DE CASTRO.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo Soares.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 276 /2020

Institui o Dia Estadual dos Aventureiros, no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Maranhão
o “Dia Estadual dos Aventureiros”, a ser comemorado anualmente no
Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A data comemorativa do “Dia Estadual dos
Aventureiros” será comemorada anualmente no 4º (quarto) sábado do mês
de maio.

Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calendário
Oficial do Estado do Maranhão para eventos culturais e religiosos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 21 de julho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Clube de Aventureiros é uma iniciativa da Igreja Adventista do
Sétimo Dia e propõe reunir, sem seletividade quanto à raça, cor e religião,
crianças e adolescentes de toda e qualquer origem para fins instrutivos.
Valendo-se não só de atividades recreativas, mas visando trabalhos
comunitários para ajudar ao próximo.

O Clube de Aventureiros foi criado em 1972 em Washington,
EUA, estando presente no Brasil há mais de 28 anos. É um programa
focado em auxiliar na educação de crianças cuja faixa etária compreende 6
a 9 anos.

Os aventureiros (nome dado às crianças integrantes desse clube)
trabalham em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade. Eles
também participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar
pessoas carentes. Nesse contexto, o Clube tem como foco desenvolver nas
crianças o esforço e a vontade de realizar feitos, assim como instigar a
interação social saudável umas com as outras.

No maranhão, o quantitativo infantil atinge mais de 6 mil
aventureiros. Como forma de incentivo e promoção a essa iniciativa
formadora de caráter, comemora-se o dia mundial do aventureiro no 4º
sábado de maio. Ainda, o Clube busca conduzir os juvenis à compreensão
de seu valor individual e a descoberta de seus dons e capacidades espirituais,
capacitando-os assim para uma vida de serviço e amor ao próximo, enquanto
proporcionam oportunidades de confraternização entre pais e filhos para
maior aproximação.

Tendo em vista o mérito da matéria e sua importância, peço a
aprovação da proposição pelo nobres pares.

PROJETO DE LEI Nº 277 /2020

Determina que seja vedada a cobrança de energia
por média mensal dos últimos 12 meses pela empresa
Equatorial Energia Maranhão, e dá outras
providências.

Artigo 1º. A presente Lei veda a cobrança por média de consumo
pela empresa Equatorial Energia Maranhão aos consumidores, no Estado
do Maranhão.

Artigo 2º. Os consumidores que tenham efetuado o pagamento
das faturas emitidas com base no consumo médio dos últimos 12 (doze)
meses será facultado abrir solicitação administrativa para o reembolso da
quantia paga indevidamente.

Parágrafo 1°. A Equatorial Energia Maranhão deverá informar o
número de protocolo, bem como deverá concluir o processo administrativo,
no prazo de 20 (vinte) dias.

Parágrafo 2º. Caberá à Equatorial Energia Maranhão efetuar a
devolução da quantia paga indevidamente na conta bancária informada
pelo reclamante ou tornar o valor cobrado indevido como crédito a ser
abatido na fatura seguinte.

Artigo 3º. A Equatorial Energia Maranhão fica autorizada a efetuar
a cobrança pelo consumo de energia, tão somente, aferindo o consumo real
do local.

Parágrafo único. Caso a Equatorial Energia Maranhão realize a
cobrança por consumo médio dos últimos 12 (doze) meses, desobrigará o
consumidor do seu pagamento, não podendo a empresa efetuar cobranças,
sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.

Artigo 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo a data de instalação do estado de calamidade em saúde estadual
e terá sua vigência durante o estado de calamidade pública na saúde, em
razão da pandemia da COVID-19 e será regulada pelo Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE JULHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A prática de cobrança de energia por média é muito comum, tomando
por base o consumo médio dos últimos 12 (doze) meses. Contudo, essa
cobrança se revela abusiva, haja vista o estado de calamidade pública na
saúde, em razão da COVID-19 que o Estado do Maranhão vem
enfrentando.

Diversos setores foram diretamente atingidos, sendo o comércio
um dos primeiros afetados.

A presente Lei tem por escopo evitar a prática perpetrada pelas
empresas que prestam serviço de vital importância, preservando os
consumidores, para que a mesma realize a cobrança tendo por base o
consumo real do local.

PROJETO DE LEI Nº 278 / 2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vacinação dos
profissionais de saúde, segurança pública, idosos e
pessoas com comorbidades contra o Coronavírus
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Torna-se obrigatória a imunização (VACINAÇÃO) contra
a Covid-19 (Sars-CoV-2) de todos os profissionais que trabalham na área
da saúde, segurança pública, idosos e pessoas com comorbidades no âmbito
do Estado do Maranhão.

§1º A obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo dar-se-á
mediante a disponibilização no mercado da vacina contra a Covid-19 (Sars-
CoV-2)  que tiver sua eficácia reconhecidamente pública e comprovada
após todos os testes clínicos experimentais, seguindo orientações da
Organização Mundial da Saúde – OMS e demais órgãos de controle.

§2º Nenhum ônus ou custas deverão ser repassados aos
mencionados no caput deste artigo, ficando a cargo das entidades privadas
e do Poder Público o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 2° - A comprovação da vacinação deverá contar no prontuário
do profissional de saúde ou segurança pública que for vacinado e deve ser
mantido disponível quando houver inspeção do trabalho.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos suplementares
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Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das

penalidades, quanto à obrigação dos hospitais da rede privada, competem
aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 5º O Poder Público regulamentará a forma de fiscalização do
cumprimento desta Lei para os hospitais da rede pública e hospitais de
campanha sob sua gestão.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 21 de julho de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do
organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e consiste na
proteção do corpo por meio de resistências às doenças que o atingiriam.
Elas são compostas por substâncias e microrganismos inativados ou
atenuados que são introduzidos no organismo para estimular a reação do
sistema imunológico quando em contato com um agente causador de
doenças.

Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número
de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões de doses
anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas.

A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são
transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o doente
espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas que contém os
agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a
doença para outros que também não foram imunizados.

Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco,
mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato,
além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é
a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de
suas complicações, que podem até levar à morte, como é o caso do
coronavírus, e é crucial que o profissional que cuida da vacinação, tenha se
vacinado periodicamente, para poder tratar com segurança a população
que precisa dos cuidados desses trabalhadores.

Com base em tais argumentos é que submeto aos meus pares a
presente proposição.

PROJETO DE LEI N° 279 /2020

Institui a campanha de conscientização da importância
da vacinação contra a Covid - 19.

Art. 1º Institui a campanha de conscientização da importância da
vacinação contra a Covid- 19, podendo ser denominada de “Quem Ama se
Vacina contra a Covid-19”, que visa a prevenção e o combate a doença
causa pelo novo Coronavírus Covid-19 (Sars-CoV-2) conscientizando os
cidadãos sobre a importância da prevenção, por meio da vacinação.

Art. 2º  São diretrizes da campanha Quem Ama se Vacina contra a
Covid-19:

I- a participação dos estabelecimentos de saúde e das instituições
de ensino nas atividades voltadas à prevenção da doença, por meio de
campanhas educativas realizadas em escolas públicas e particulares;

II - a divulgação do Calendário Oficial de Vacinação, bem como a
importância da vacinação e as consequências da não vacinação;

III - a promoção de atividades de conscientização da importância
da vacinação onde deverão desenvolver-se ações por meio de procedimentos
informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários,
conferências e a produção de material online e/ou impresso explicativos
que atinjam os objetivos propostos.

Art. 3º Para o fiel cumprimento desta Lei, podem ser firmadas
parcerias com as Organizações da Sociedade Civil.

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

O presente projeto de lei visa instituir no Estado do Maranhão a
campanha de prevenção e combate ao novo Coronavírus, conscientizando
as famílias sobre a importância da prevenção  por meio de vacinação

Neste sentido, a prevenção contra doenças tem como maior arma
a vacinação, na qual os virus e bacterias são atenuados ou inativados, para
estímulo das defesas do organismo humano. Quando alguém da família nao
é vacinado não coloca apenas a saúde da mesma em risco, mas todas as
outras com quem tem contato.

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em seus §§1° e 2°
é expresso quanto ao objeto deste projeto, nos seguintes termos:

Art. 227 É dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Sendo assim, cabe a este Parlamento cumprir seu papel, com a
criação de politicas públicas a serem implementadas pelo Poder Executivo
,em prol da saúde e da vida.

PROJETO DE LEI N° 280 /2020

Dispõe sobre o controle ético da população de cães e
gatos no Estado do Maranhão.

Art. 1° Fica vedado, no âmbito do Estado do Maranhão, o
extermínio de cães e gatos para fins de controle de população.

Art. 2° Esta Lei institui o controle ético da população de cães e
gatos no âmbito do Estado do Maranhão, contemplando o seguinte:

I - identificação e registro;
II -esterilização;
III - adoção;
IV - controle de criadouros;
V- campanhas educativas em guarda responsável.
Art. 3° A identificação e registro consistem em procedimentos

para se reconhecer o animal, sua origem e características, sejam eles cães ou
gatos.

§1° As informações para identificação e registro do animal deverão
ser fornecidas pelo seu responsável ou por quem o tutela quando se tratar
de autoridades municipais.

§2° Caberá aos proprietários de criadouros a identificação e registro
dos animais que estejam sob a sua responsabilidade.

§3° As informações a que se refere o §1° deste artigo, constarão no
banco de dados do órgão municipal responsável pelo controle ético da
população de cães e gatos.

§4° As empresas que comercializam ou que venham a intermediar
as adoções de cães e gatos, no âmbito do Estado do Maranhão, deverão
exigir no ato da compra ou da adoção, o preenchimento de termo de
responsabilidade pela pessoa que se responsabilizará pelo animal, nos
termos do Anexo Único desta Lei.

§5° O descumprimento do disposto no § 4° deste artigo implicará
em infração apurada pelo órgão de meio ambiente local, que deverá lavrar
auto de infração, resguardados os preceitos constitucionais da ampla defesa
e do contraditório.

Art. 4° A esterilização deve ser autorizada pelo responsável do
animal e se não for possível a identificação do responsável, a autorização
será expedida pela autoridade máxima municipal responsável pelo controle
ético da população de cães e gatos.

Parágrafo único. Os procedimentos para a esterilização deverão
utilizar meios e técnicas que causem o menor sofrimento aos animais, com
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a devida comprovação cientifica, nos termos das normas e resoluções dos
Conselhos Estadual e Federal de Medicina Veterinária.

Art. 5° A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja
necessária para alívio do próprio animal que se encontre gravemente
enfermo, em situação tida como irreversível.

Parágrafo único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o
laudo assinado pelo médico veterinário do órgão responsável pela gestão
do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame laboratorial
e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando
a aplicação de método que garanta uma morte sem sofrimento para o
animal, nos termos da legislação vigente.

Art. 6° O recolhimento de animais, quando necessário, observará
procedimentos éticos de cuidados gerais, de transporte e de averiguação da
existência de um responsável ou de cuidador em sua comunidade.

Art. 7° O animal reconhecido como comunitário será recolhido,
esterilizado, identificado, registrado e devolvido à comunidade de origem.

Art. 8° Para efeito desta Lei considera-se:
I - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade

em que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua
responsável único e definido;

II -  cuidador: membro da comunidade em que vive o animal
comunitário e que estabelece laços de cuidados com o mesmo.

Art. 9° Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão
de populações de cães e gatos, encaminhados para canis públicos e/ou
estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por 7 (sete) dias úteis
à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão
obrigatoriamente esterilizados, desde que sejam comprovadas boas
condições de saúde.

§1° Vencido o prazo previsto no caput deste artigo os animais não
resgatados pelos seus responsáveis serão disponibilizados para adoção

§2° Não serão permitidas as adoções de animais sem o
correspondente registro, identificação e esterilização.

§3° Animais em situação aparente de maus-tratos não deverão ser
devolvidos aos seus responsáveis, devendo ser incluídos diretamente nos
programas de adoção.

Art. 10. Para efetivação desta Lei, o Poder Executivo local viabilizará
as seguintes ações:

I - destinação de local adequado para a manutenção e exposição
dos animais disponibilizados para adoção, onde serão separados conforme
critério de compleição física, idade e comportamento;

II - campanhas que sensibilizem o público da necessidade da
adoção de animais abandonados, de esterilização, de vacinação periódica e
de que maus tratos e abandono, pelo padecimento infligido ao animal,
configuram práticas de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para
atitudes de guarda responsável de animais, visando atender às suas
necessidades físicas, psicológicas e ambientais.

Art. 11. O Poder Executivo deverá regulamentar esta Lei
Art. 12. Esta Lei entra em 90 (noventa) dias a partir da data de sua

publicação.
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ANEXO ÚNICO
TERMO DE RESPONSABILIDADE

_____________________________________brasileiro(a),
portador(a) do RG n°_____________________________, residente e
domiciliado na Rua_____________________________, por meio deste
Termo, se responsabiliza integralmente, assim como garante todos os
cuidados indispensáveis pelo animal que adquiriu ou recebeu em doação
no Estabelecimento___________________________, com inscrição
estadual n°________________, com endereço na
Rua______________________.

(Município), ________de__________de 2020

Adquirente/Donatário

Vendedor/Doador

JUSTIFICATIVA

Apresento aos Nobres Pares desta Assembleia Legislativa, o
Projeto de Lei que dispõe sobre a gestão de populações de cães e gatos em
áreas urbanas, no âmbito do Estado do Maranhão.

A medida tem caráter de urgência, visto a necessidade de em todos
os Municípios, adotarem políticas de proteção e não somente o extermínio
como forma de controle de população desses animais, visto o aumento de
casos de abandono na pandemia do covid 19.

Importante que se diga que a Constituição Federal asseverou que
todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações. E, para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedando-se,
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
(art.25, § e incisos)

Então, o texto da Carta da República asseverou que é necessária a
lei que vede ações que provoquem a extinção de animais, assim como
evitar serem eles expostos a crueldade. Neste sentido o Projeto de Lei que
ora apresento, foi Construído com pessoas que militam na defesa dos
animais e que têm a consciência da possibilidade de um meio ambiente
equilibrado em que convivam o homem e os animais de forma harmônica e
respeitosa.

Pois bem, o Projeto de Lei, é constitucional e legal, visto que não
adentra competência de nenhum Poder Público e está contido na moldura
jurídica do parlamentar.

Senhores Deputados, espero O apoio de Vossas Excelências na
aprovação deste Projeto de Lei, visto que todos podemos neste momento
expor o nosso compromisso com a vida digna dos animais em todo o
âmbito do Estado do Maranhão.

PROJETO DE LEI Nº 281 / 2020

Proíbe o ato de fotografar, filmar, publicizar em rede
social ou praticar qualquer outro meio capaz de
capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas
acidentadas ou em situação vexatória, no âmbito do
estado do Maranhão.

Art. 1° Fica proibido, no âmbito do estado da Maranhão, o ato de
fotografar, filmar, publicizar em rede social ou praticar qualquer outro
meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas
acidentadas ou em situação vexatória, sem expresso consentimento ou
autorização da vítima.

Art. 2° O descumprimento desta Lei sujeitará ao infrator à multa
de R$1.000,00 (mil) reais.

Parágrafo Único. A multa será aplicada em dobro, na hipótese da
conduta de que trata esta Lei ter sido praticada contra pessoa menor de 18
(dezoito) anos ou contra pessoa que apresente qualquer problema ou
retardo mental.

Art 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento da tecnologia transformou as relações
sociais, facilitou a comunicação à distância, promoveu o rápido acesso
a inúmeras informações pela internet Apesar dos benefícios, os
conteúdos compartilhados na rede se tornam vulneráveis devido à
rapidez de propagação da informação.

A crescente prática de se postar tudo na internet, sem pudor,
avaliação, critério ético ou de valor, aliada à velocidade das redes sociais
atropela o espaço para ponderações. No âmbito das redes sociais a
lesão à imagem é potencializada pela forma como as informações são
expostas, sobretudo pela conectividade de milhares de pessoas.

A presente proposta objetiva criminalizar a conduta de
fotografar, filmar ou divulgar, por qualquer meio, imagens de pessoas
acidentadas, feridas, vítimas de tragédias Ou em Situação vexatória ou
vulnerável, sem a sua autorização.

A divulgação de fotografia de vítimas não fatais constitui ofensa
à imagem e à privacidade, passível de repercussão na esfera cível, se o
ofendido promover ação indenizatória. Diante dos inúmeros casos de
violação desse direito nas redes sociais, percebe-se que a proteção
legal conferida se mostra ineficaz, tornando-se necessária a criação de
dispositivos legais específicos, para garantir sua efetiva proteção.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e,
principalmente, em razão da importância deste projeto, solicito
gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente
propositura.

PROJETO DE LEI Nº 282 / 2020

Institui o programa estadual “ADOTE UM
ANIMAL”.

Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual “Adote um
animal”, com o objetivo de incentivar pessoas físicas e/ou jurídicas a
contribuírem para a melhoria da qualidade e quantidade de adoções de
animais domésticos em situação de abandono ou abrigados em centros
de controle de zoonoses nas redes públicas e espaços públicos de
grande concentração de animais nas cidades do Maranhão.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se animais
domésticos, cães e gatos que dependam da tutela humana para
sobrevivência e bem-estar.

Art. 2°- O Programa Estadual “Adote um animal” será
composto de ações preventivas, educativas e de assistência aos animais
referidos no artigo 1°.

Parágrafo único A participação das pessoas físicas e ou jurídicas
no programa poderá se dar sob a forma de:

1- Doação de serviços (banho, tosa e etc.);
2- Atendimento veterinário em tratamento(s) clinico(s),

cirúrgico(s), castração(es), medicação(es) e consulta(s);
3- Doações de insumo(s) e equipamento(s) necessário(s) para

funcionamento de espaço(s) que abrigam os animais (ração, produtos
de limpeza, medicamentos, produtos para pets).

Art. 3° - As pessoas físicas e ou jurídicas poderão, em parceria
com poder público ou com seu apoio, organizar campanhas relativas
ao bem-estar animal, como feiras de adoção, campanhas educativas
sobre guarda responsável e bem estar animal.

Art. 4° - As ações e campanhas poderão ser municipais ou
intermunicipais,

Art. 5° As ações e campanhas poderão contar com apoio de
demais órgão(s) e poder(es) público(s) municipal(is), estadual(is) e
federal(is).

Art. 6°- As pessoas físicas ou jurídicas participantes,
promotoras, cooperantes, co-realizadoras poderão divulgar, com fins
promocionais, publicitários e de marketing, as ações praticadas em
benefícios da ação ou campanha local, intermunicipal ou regional a ser
realizada dentro do Programa Estadual “Adote um Animal”.

Demonstrando como se deu seu apoio, cooperação, realização, ou
ajuda na ação ou campanha “Adote um animal” por sua pessoa Jurídica
ou pessoa física.

Parágrafo único - As pessoas físicas poderão usar o nome que
são conhecidos ou apelidos, bem como o seu nome social ou nome em
que é conhecido na causa animal nas ações da campanha “Adote um
animal”.

Art. 7° - Os animais participantes dos eventos ou campanhas
de adoções, realizadas dentro do Programa, deverão estar vermifugados
e vacinados.

§1°- Sem prejuízo e respeitadas as legislações municipais de
adoções e guarda de animais domésticos.

§2° - Nos eventos e ou campanhas realizadas dentro do
programa, deverão ser entregues certificados de adoção contendo as
informações de procedência do animal, pessoa física ou jurídica que
encaminhou e atestado pelo organizador, de que o animal atende ao
disposto no “caput” deste artigo.

§3° As entidades ou pessoas físicas que realizaram a campanha
“Adote um animal” poderão realizar o cadastro dos receptores dos
animais doados para acompanhamento pós-adoção e medidas educativas
de bons-tratos animais.

Art. 8° - A cooperação não implicará ônus de nenhuma natureza
para o Poder Público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos
cooperantes, além daquelas previstas nesta Lei, não implicando em
vínculo empregatício de nenhuma natureza com o poder público por
nenhuma das partes.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação, no que couber.

Art. 10° As despesas decorrentes dessa Lei correrão por
dotações orçamentárias próprias se houver despesa.

Art. 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto prevê e incentiva pessoas físicas e/ou
jurídicas sejam parceiras do Programa Estadual “Adote um animal”, de
modo a melhorar as condições educacionais, de infraestrutura,
desafogamentos dos centros de zoonoses e de relacionamentos sobre
os animais.

Diante da mobilização da população maranhense no âmbito da
causa animal, o presente Projeto de Lei se faz necessário, pois a
sociedade vem demonstrando que cidadania e direitos
constitucionalmente garantidos devem ser assegurados e respeitados.
O cenário atual da adoção e educação pública sobre a causa animal no
Estado do Maranhão necessita de campanhas de incentivo a adoção,
educação e castração, quando você adota um animal, disponibiliza a
vaga dele para que outro seja resgatado pelos protetores que fazem
esse trabalho.

O presente programa estadual visa a interação com as
comunidades locais como médicos veterinários que poderiam doar seus
serviços de castração, diagnóstico de doenças, tratamento em permuta
no dia da ação de publicidade do seus serviços, nome e endereço do
profissional. Os Pet shops poderão doar banho e tosa dos animais, as
empresas fabricantes de ração podem doar ração para cada animal
adotado no dia da ação, as empresas que fabricam acessórios e utensílios
para animais poderiam realizar doações para cada animal doado como
incentivo a doação animal. Tudo sempre em permuta da publicidade.

O custo do Estado do Maranhão é praticamente zero, bem
como para os municípios, pois serviços, ração e acessórios seriam
doados em permuta da publicidade na divulgação do evento e no dia do
mesmo.

O programa é um incentivo público-privado sem custo
financeiro para o poder público, além da educação para a população no
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tratamento e prevenção de maus-tratos animais.

Com isso, observa-se que a organização e o diálogo devem
prevalecer, bem como o envolvimento de todos os cidadãos no
desenvolvimento da causa animal. Tal proposição surge para salientar
as ações de mobilização, bem como demostrar que as Ações do programa
“Adote um Animal tem voz e podem sim influenciar nas decisões
administrativas e políticas, principalmente reduzindo O Custo Com
estadia, alimentação e tratamento animal, castração e principalmente
educação animal sobre bons-tratos animais.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares desta
egrégia Casa do povo para a aprovação desta propositura.

REQUERIMENTO Nº 253 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a votação em regime de
urgência do Projeto  de Lei no  275/2020, de autoria do Poder Executivo
,na Sessão Ordinária  realizada no dia 21 de julho de 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – Ma, em 20 de junho de 2020. - Ricardo Rios -
DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 254 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa., após manifestação da Mesa, que seja concedido 30
(trinta) dias de licença médica, a ser considerada a partir do dia 22 de
julho do ano em curso, combinado com 91 dias de licença para tratar de
interesse particular, totalizando 121 dias de licença.

Plenário Dep. Nagib Haickel, em 22 de julho de 2020. - Rildo
Amaral - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 255 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão o Projeto de lei nº 254/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de julho de 2020. –
ADRIANO – Deputado Estadual - PV

INDICAÇÃO Nº 880 /2020

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 Delegado Geral, Dr.
Leonardo Diniz; e ao Superintendente de Homicídios e Proteção à
Pessoa, Dr. Lúcio Reis, solicitando que, nas investigações sobre o
homicídio de Pedro Antônio de Oliveira, não desconsiderem nenhuma
hipótese investigativa relacionada à crime por motivação homofóbica,
sendo de extrema relevância a oitiva das testemunhas que vivem nas
proximidades da residência da vítima e de seus amigos íntimos, pessoas
que relataram a este gabinete fatos relevantes que demonstram o
desprezo do acusado pela orientação sexual de Pedro Antônio de
Oliveira, podendo esta ter sido uma das motivações do delito bárbaro.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
julho de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 881 /2020

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 Delegado Geral, Dr. Leonardo Diniz; e ao
Superintendente de Homicídios e Proteção à Pessoa, Dr. Lúcio Reis,
solicitando que, nas investigações sobre o homicídio de Pedro Antônio de
Oliveira, não desconsiderem nenhuma hipótese investigativa relacionada à
crime por motivação homofóbica, sendo de extrema relevância a oitiva das
testemunhas que vivem nas proximidades da residência da vítima e de seus
amigos íntimos, pessoas que relataram a este gabinete fatos relevantes que
demonstram o desprezo do acusado pela orientação sexual de Pedro Antônio
de Oliveira, podendo esta ter sido uma das motivações do delito bárbaro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 882 /2020

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 de
Holanda Braga Júnior e à Secretária de Meio Ambiente, a Senhora Maria
de Lourdes Maluda C. Fialho, solicitando a criação de um censo de animais
domésticos, objetivando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 883 /2020

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 de
Holanda Braga Júnior e à Secretária de Meio Ambiente, a Senhora Maria
de Lourdes Maluda C. Fialho, solicitando a criação de um censo de animais
domésticos, objetivando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 884 /2020

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 de
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Holanda Braga Júnior e à Secretária de Meio Ambiente, a Senhora Maria
de Lourdes Maluda C. Fialho, solicitando a criação de um censo de animais
domésticos, objetivando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 885 /2020

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 de
Holanda Braga Júnior e à Secretária de Meio Ambiente, a Senhora Maria
de Lourdes Maluda C. Fialho, solicitando a criação de um censo de animais
domésticos, objetivando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 886 /2020

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 de
Holanda Braga Júnior e à Secretária de Meio Ambiente, a Senhora Maria
de Lourdes Maluda C. Fialho, solicitando a criação de um censo de animais
domésticos, objetivando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para animais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de julho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO N° 887 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São
Luís, senhor Edvaldo Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, senhor Antônio Araújo, solicitando a inclusão do
bairro Altos do Calhau no Programa ASFALTO NAS RUAS, tendo em
vista a necessidade de pavimentação asfáltica em caráter emergencial,
conforme fotos em anexo.

Reiteramos a solicitação uma vez que o prefeito Edvaldo Holanda
Júnior implantou o Programa São Luís em Obras, incluindo os serviços de
pavimentação e drenagem por toda a cidade, mas infelizmente até o
presente momento o bairro do Altos do Calhau não foi contemplado,
diferente de outros circunvizinhos a ele, tais como, Vinhais, Planalto Vinhais,
Parque Shalon, dentre outros.

Tal solicitação se constitui por ser um importante bairro, onde
hoje moram cerca de 500 famílias e que infelizmente tá cheia de buracos e
totalmente intrafegável, com suas vias de acesso totalmente
impossibilitadas para o tráfego de veículos e pedestres, com crateras
por toda a extensão das ruas, tornando-se altamente perigosa não somente

para os motoristas, mas também para os pedestres que por ali se
locomovem. Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio
desta Indicação a pavimentação asfáltica ainda de vias da Vila Conceição,
uma vez que as principais vias de acesso atualmente possuem uma grande
quantidade de buracos, erosões e lama.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro. Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, o que irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá
para uma melhora significativa nas condições de vida da população que
reside na localidade.

A aprovação da presente proposição solicitada pela comunidade
em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das pessoas que ali
vivem, residem e se locomovem, ensejando por consequência, o crescimento
do tão propagado índice de desenvolvimento humano, uma vez que há a
necessidade urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 21 de julho de 2020. – FELIPE DOS PNEUS – Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 888 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, senhor Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis, solicitando
providências, no sentido de homologar o ESQUADRÃO PRETORIANO
do 7º BPM, na cidade de Santa Inês.

O esquadrão pretoriano do 7º BPM de Santa Inês com poder de
patrulhamento foi constituído em 2016, porém nunca foi homologado e,
infelizmente existem tentativas de dissolução do referido esquadrão. O
esquadrão pretoriano de Santa Inês de motos é o mais rápido que chega nas
ações policiais, o que mais faz apreensões e diuturnamente, bem como, é
o que mais atua em prol da sociedade. Infelizmente por questões financeiras,
hoje o esquadrão quase não funciona e visivelmente os índices de
criminalidade na cidade aumentaram em todos os sentidos.

Logo, considerando todas as medidas que tratam do enfrentamento
contra a criminalidade, necessário se faz que se tenha a homologação
urgente do esquadrão pretoriano de Santa Inês, em decorrência do rápido
crescimento da marginalidade no município e na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 15 DE JULHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 889 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, oSr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de



QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
pavimentação asfáltica na Avenida Maranguape, bairro Maiobinha, no
município de São José de Ribamar /MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 890 / 2020

Senhor Presidente,

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

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 891 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a construção de galerias e tubulação interna de esgoto,
bem como a pavimentação asfáltica da Travessa Édson Lobão, conhecida
como “baixa”, importante via que abrange os bairros Janaína, Cidade
Olímpica e Santa Clara.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 892 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
conclusão da obra de infraestrutura e esgotamento da Rua São Bernardo,
no bairro São Bernardo, nesta cidade, tendo em vista que está gerando
diversos transtornos à comunidade, dentre eles, alagamentos.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 893 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que o
Secretario do Estado de Educação - Dr. Felipe Camarão junto ao
Secretário de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, adote as medidas
necessárias para a  construção de uma unidade do IEMA – Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, em Pinheiro - MA

Venho através desta indicação, solicitar a construção de uma
unidade do IEMA – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão no município de Pinheiro, tendo em vista a ampliação da
educação profissional técnica de nível médio no Maranhão, objetivando
oportunizar a população com qualificação profissional para obter um
futuro promissor e contribuir com o desenvolvimento do Estado.

A implantação do Instituto em Pinheiro será uma grande conquista
para todos da região, de forma que trará grandes frutos para educação e
desenvolvimento do município. Esse projeto vem beneficiando diversos
municípios e tem se tornado referência nacional, respeitando as necessidades
e prioridades estratégicas locais, além de envolver as famílias e comunidades
em suas ações e atividades.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”. São Luís, 21 de julho de 2020 – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 894 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Cidades do Maranhão, Senhor, Raimundo
Reis a execução de projeto na cifra de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil
reais), referente a pavimentação de Avenidas e Ruas no município de
Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, beneficiando aquela
comunidade carente de infraestrutura urbana.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
em São Luís, 08 de julho de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente. Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso., V. Ex.ª
pode suspender, por cinco minutos. Vai passar para frente? Se for eu me
antecipo. Mas se o senhor for segurar um pouquinho. Eu termino só de
anotar as minhas...
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

CÉSAR PIRES - Se o senhor não falar, eu vou terminar a sessão. Não vou
dar minutos não. Se o senhor não falar, eu termino a sessão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
senhor me dê só dois minutinhos, só para terminar de montar as
parafernálias aqui.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Sendo assim, V. Ex.ª merece. Vou lhe dar os dois minutos.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Nada. E mais cinco para V. Ex.ª falar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Bom dia a todos! Que Deus seja louvado! Bom dia,
Senhor Presidente, demais pares, demais Deputados e Deputadas,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado! Que
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e
sobre a sua população. Aproveitamos a manhã desta terça-feira, dia 21 de
julho de 2020, para, mais uma vez, o que fazemos todos os dias, nós
lembramos dos candidatos aprovados nos concursos públicos no Estado
do Maranhão. É uma luta diária, uma luta permanente em defesa de homens
e mulheres que se dedicaram, que estudaram, tiraram tempo de suas vidas
para entrar no serviço público pelo mérito sem depender de pistolão, sem
depender de amizade, sem depender de cargo comissionado, sem depender
de político, sem depender de quem indique. horas e horas, noites e mais
noites estudando, se dedicando para entrar no serviço público, para fazer
um concurso público no Estado do Maranhão e infelizmente serem
ludibriados, enrolados, enganados pelo Governador Flávio Dino. Então,
mais um dia, mais uma vez, em defesa de todos os aprovados no concurso
público da Polícia Militar, nós temos 1.750 homens e mulheres aguardando
a nomeação e mais os candidatos sub judice de 2012 e também de 2017 e
2018. Todos aprovados no concurso da Polícia Civil, no estado do
Maranhão, todos aprovados no concurso da AGED, no concurso do Iprev,
no concurso da Segep, no concurso do Procon, no concurso do Detran,
todos aprovados em concursos públicos no Estado do Maranhão. A nossa
defesa, a nossa luta permanente e a nomeação de todos os aprovados, e o
que o Governador Flávio Dino tem feito? Nomeado quase que diariamente
cargos comissionados em detrimento dos aprovados nos concursos
públicos. Então, mais uma vez, a nossa luta em defesa de todos os
aprovados, nomeação já! Nomeação já de todos os aprovados de todos os
concursos públicos do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, nós
apresentamos também um Requerimento para a Comissão de Saúde da
Assembleia, uma visita in loco, uma visita ao hospital de Lago da Pedra e
o hospital de Chapadinha. Recebemos muitas denúncias, muitas reclamações
da população de Chapadinha, inclusive conversamos com alguns vereadores,
conversamos com algumas lideranças, na cidade de Lago da Pedra, e nós
solicitamos, por meio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa,
para que possamos fazer uma visita in loco. Na última semana, inclusive,
falamos com o presidente da Câmara e falamos também com o vereador
Julyfran Catingueiro e a pedido do vereador Julyfran, a pedido do presidente
da Câmara, a pedidos de outros vereadores e a pedido da população para
que fizéssemos uma visita in loco, uma visita de inspeção e fiscalização no
hospital de Lago da Pedra e convidar também o Ministério Público, a
Defensoria Pública, convidar a OAB, para que nos acompanhe nessa
visita de fiscalizando e de inspeção. Se porventura, tardar essa visita, a
autorização, por parte da Comissão de Saúde, nós já estamos, inclusive,
iremos fazer essa visita independente da Comissão. Estamos solicitando a
visita da Comissão para que possa endossar, para que possa verificar, por
meio da Assembleia Legislativa, mas, já estamos agendando essa visita ao
hospital de Lago da Pedra e de Chapadinha, para verificar essas reclamações

da população. Então, um abraço ao vereador Julyfran Catingueiro, um
abraço ao presidente da Câmara Municipal de Lago da Pedra, aos demais
vereadores e a população de Lago da Pedra. E aproveitando, senhoras e
senhores, que esse pedido, essa solicitação, por parte do vereador Julyfran
Catingueiro é um vereador atuante da cidade de Lago da Pedra. Mantive
contato também com o Presidente da Câmara de Vereadores de Lago da
Pedra, reunião com outros vereadores e é um clamor da população, é uma
solicitação da população. Então estamos solicitando por meio da Comissão
de Saúde, mas já estamos também agendando essa visita. Se porventura
demorar, por parte da Comissão, o trâmite da Comissão, nós já estaremos
expedindo os ofícios solicitando o apoio do Ministério, da Defensoria
Pública para que façamos a visita in loco, lá no Hospital de Lago da Pedra,
e com o apoio, inclusive da Câmara de Vereadores. Então, o nosso abraço
ao vereador Julyfran Catingueiro, Presidente da Câmara de Vereadores
também de Lago da Pedra e aos demais amigos vereadores de Lago da
Pedra. Então, logo, logo, em breve, estaremos na cidade de Lago da Pedra
esclarecendo a verdade, visitando e fiscalizando o hospital de Lago da
Pedra. Senhor Presidente, eu quero só destacar também, já que o tempo já
finalizou, mais uma vez, cobrar o Deputado Rafael Leitoa, já completou
um mês e não tem informação nenhuma sobre a devolução da segunda
compra e todas as vezes que a base do governo vier a falar dos respiradores,
ela tem que ser bem didática, ela tem que se debruçar da informação de cada
compra de respiradores. Nós temos o primeiro recebimento de respiradores,
doados por empresários, 107 respiradores, nós não encontramos esses
respiradores instalados, a funcionalidade desses respiradores. Nós temos
uma primeira compra de respiradores, foram 30 respiradores que o Estado
do Maranhão pagou quatro milhões e novecentos mil reais, recebemos um
calote e os respiradores não foram entregues. Empresários foram presos,
a empresária do contrato disse que pagou propina de doze milhões e
quatrocentos mil reais, e está sendo investigada. E tem a segunda compra,
que é a terceira situação de respiradores e que é a segunda compra. Nós
pagamos quatro milhões e trezentos mil reais, 50% de um valor de oito
milhões e setecentos mil reais para quarenta respiradores. Este dinheiro foi
pago no dia 04 de maio e esse dinheiro retornou a menos, precisamos saber
o valor que voltou a menos, essa diferença cambial e quem será
responsabilizado por essas compras fraudulentas e esse calote nos
respiradores. E o mais grave: respiradores superfaturados. A primeira
compra superfaturada em cento e sessenta e quatro mil cada respirador e
a segunda compra superfaturada duzentos e dezoito mil cada respirador.
Operação da Polícia Federal, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, no Pará
e no Amazonas. Estamos aguardando a atuação do Ministério Público
Estadual, Ministério Público Federal e da Polícia Federal, nos nove estados
do Nordeste. Pessoas se locupletaram do dinheiro público e do momento
de pandemia, tirando o dinheiro que seria investido no combate ao
coronavírus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado, muitos colegas inscritos que precisam por
causa do tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concluindo, Senhor Presidente, concluindo, que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados, Deputadas. Os
nossos amigos que estão virtualmente nos acompanhando, saudade de
V.Exa., meu companheiro Zito Rolim. Deputada Andreia. Deputado Edson.
Deputado Edivaldo, uma grande figura, um grande abraço para V. Excelência.
Minha querida amiga, Deputada Cleide Coutinho, que Deus continue
abençoando V.Exa., fez o exame, deu tudo certo, graças a Deus! Forte
abraço! Meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando
também nas redes sociais. Hoje é um dia em que nós temos que falar
realmente sobre uma situação muito triste, no município de Caxias. A cada
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dia que passar o poder público municipal de Caxias desdenha da sua
população de maneira efetivamente a ignorá-la. Coisa de que realmente
não ama, de que não se dedica a fazer uma boa gestão pública. Quem faz
uma boa gestão pública, certamente, sabe o respeito que uma das coisas
principais na sua gestão, transparência. Não há transparência no poder
público municipal de Caxias, na Prefeitura de Caxias, não há transparência.
Quase quarenta milhões de reais, o município recebeu e nós continuamos
vendo os desmandos e infelizmente mortes e as pessoas perdendo seus
entes queridos. Caxias, uma das cidades mais importantes, a Prefeitura
alugou um hospital de campanha, Deputado Ciro Neto, presidente da
Comissão de Saúde, mas esse hospital para se colocar uma UTI, não tem
oxigênio, Deputado Ciro Neto, como você vai colocar uma UTI, se você
não tem oxigênio, mas a propaganda, está lá, os outdoors estão dizendo 20
leitos de UTI, e o hospital de campanha alugado, desde do dia 22 de abril,
só funcionam agora enfermarias e para testes, um desperdício do dinheiro
público. É um absurdo o que se tem visto hoje em Caxias com relação à
saúde, Deputada Cleide Coutinho, V. Ex.ª que assim como eu, lutamos
para ampliação do Macrorregional de Caxias, que passou a ter: 18 leitos de
UTI, 35 leitos de enfermarias, para só a ala do covid, mostrando, mais uma
vez, o compromisso de V. Ex.ª, o meu e do Governador Flávio Dino para
com o município de Caxias. Mas o município recebeu recursos, recursos
vultuosos, o município encheu, o prefeito encheu a cidade de umas pias de
plástico, que custam altíssimo valor, nas notas, mas que a gente sabe que
aquilo com um custo muito pequeno poderia ter sido feito. De nada surtiu
efeito, prefeito parece absolutamente perdido em suas ações, não há um
planejamento, Deputado Ricardo Rios, Caxias vive e respira problemas
graves, além de estruturais de planejamento, não sabemos nem quem é o
secretário de Saúde, aliás, sabemos que o secretário de Saúde, com todo
respeito à sua pessoa, é um engenheiro elétrico, mas que não disse para que
veio, até agora. Tem um histórico muito bonito, mas infelizmente assumiu
uma secretaria no meio de uma pandemia e não consegue transformar as
ações concretas para salvar as vidas que estão sendo ceifadas em Caxias.
Caxias avança muito rapidamente numa curva ascendente de contaminação,
medidas paliativas que não resolveram a situação, agora, fechou o comércio,
deixou os serviços essenciais abertos, modificou o horário dos comerciantes
e nós sabemos que os comércios de Caxias prepararam a entrada com a pia,
prepararam com álcool em gel, estão organizados, diminuíram a frequência,
os grandes comércios e supermercados, como o Mateus, por exemplo,
está lá, lotado de gente, aglomeração total, enquanto isso, o pequeno
comerciante, o empresário pequeno sofre a cada dia que passa, porque não
tem condições de atender a população, é multado. Além disso, nós
precisamos entender, cada vez mais, que as medidas de isolamento precisam
e são necessárias, porém, é necessária uma atuação concreta do poder
público municipal, principalmente quando ele recebe um valor tão vultuoso,
fiz uma representação no Ministério Público, vou solicitar na Comissão
de Saúde da Assembleia uma visita à Caxias. Eu e a Deputada Cleide
estaremos lá acompanhando para ver  por que o hospital de campanha de
Caxias, que foi alugado para ter UTI, mas não tem nem oxigênio. Portanto,
fica aqui o meu registro e a minha indignação a essas medidas que estão
sendo tomadas, infelizmente, que não estão salvando a vida do povo de
Caxias. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADELMO SOARES – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Caríssimo Adelmo Soares,
Presidente da Casa, neste momento em exercício, Deputado Antônio Pereira,
Senhores colegas, Deputada Andreia, Deputado Edivaldo, Deputado Edson
Araújo, Cleide Coutinho, Zito Rolim, eu sei o tanto que está sendo difícil
para vocês não estarem presentes aqui conosco e para nós também, desejar
saúde aos dois colegas, por último, covidianos, o deputado Fábio Macedo,
o deputado Glalbert Cutrim, mas tenho acompanhado e a informação que
me passam é que estão todos dois bem, graças a Deus. Presidente, utilizei
os meios de comunicação, em um programa de rádio, televisão para fazer

uma denúncia de que o governo não está pagando médicos da EMSERH,
contratados sobretudo para o Hospital Real. Recebi uma comitiva de três
médicos, tive o zelo de ligar para alguns agora pela manhã, e a informação
que eu tive, é que a EMSERH está demitindo as pessoas contratadas, mas
não está fazendo o processo de rescisão contratual de acordo com a lei,
como outrora sempre fez e já denunciado por nós e também os pedidos de
respostas do próprio Tribunal do Trabalho. O que me causa espécie, mas
já nem tanto, porque EMSERH, desde que eu o vejo, ele vem trabalhando
a situação de forma equivocada, mas quando eu vejo sua excelência, o
senhor Governador usar os meios de comunicação, parece até que ele está
em outro estado, em outra situação de saúde que não a nossa calamitosa.
Ontem, segunda-feira, recebi enfermeiros, recebi pessoas, maqueiros que
foram postos para fora, é claro que, segundo o governo já não havia mais
necessidade, mas não estão pagando a rescisão contratual, o EMSERH
quando eles vão, diz que o Governo não está passando. Volto a dizer: ele
não paga os médicos, não está pagando os enfermeiros e as rescisões
contratuais também não paga. Ora, nós aprovamos nesta Casa aqui, R$ 71
milhões por último, aonde o governo botou esse dinheiro? Já era Medida
Provisória, com força de lei, desde o dia 17 de junho. Não paga porque não
quer, não paga porque está enrolando. Mandamos o documento para
Procuradoria que disse que iria abrir o procedimento, mandamos documento
de outras situações para Polícia Federal que me respondeu também que
está abrindo procedimento em parte dela, reservado. Vou mandar essas
mesmas documentações que eu mando para o secretário de Saúde, sem ter
resposta, inclusive algumas pela própria Comissão de Saúde da Casa, que
há pouco o presidente tratava comigo e vou mandar para os órgãos em
Brasília, inclusive com a resposta do próprio órgão, da Procuradoria Federal,
da Procuradoria-Geral do Estado, da Polícia Federal, todas apurando. Mas
eles continuam resistindo a pagar o óbvio, o trabalho, o labor, é um direito
assegurado líquido e certo e EMSERH não paga, a EMSERH não está
pagando, falta de dinheiro? Não é não, o governo recebeu, o Maranhão
recebeu seis bilhões de reais e o governo recebeu ultimamente muito dinheiro
e por último setenta e um milhões, cash. Por que não tirou esse recurso
para poder pagar os encargos sociais? Para não poder pagar o distrato que
foi feito com essas pessoas, para não pagar o trabalho dos médicos, dos
enfermeiros! Senhores, eu confesso a V. Ex.ªs que o Maranhão parece terra
de ninguém. Não se toma providência de nada, o povo sofre e o silêncio
permanece, resposta do governo não tem, eu já empanturrei o senhor
Secretário de Saúde e aí eu tive que apelar para esses outros órgãos, mas
não vou deixar à mercê disso aqui não, vou para o Conselho Nacional do
Ministério Público, vou para o Conselho Nacional de Justiça pegar essas
denúncias, vou para a Corregedoria da Polícia Federal, em Brasília, também
encaminhar esses documentos com esses retornos para poder apurar. Mas
o certo é, aonde está o dinheiro que veio para o Covid no Maranhão?
Ninguém consegue responder, dar uns dados mais consistentes para que a
gente possa se silenciar e até dizer parabéns, governo, mas não pode, fica
essa lenga, lenga todos os dias aqui. Que alguém apresente, ou então
EMSERH apresente, a EMSERH tem 17 advogados, mais o escritório
por 35 mil, justamente para no futuro defender tudo isso, essas causas
aqui, desses absurdos incontidos que o governo continua praticando. Se
olha aqueles heróis que eles diziam que os médicos, enfermeiros e os
maqueiros, quantas vezes eu nas televisões os heróis, os heróis; e os heróis
não estão sendo pagos. Só que eles são heróis e não são super-heróis.
Portanto, muitos deles morreram e eu vou averiguar se muitos deles não
morreram e o Estado devendo, porque não devem ter nem auxílio funeral.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Doutor Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, eu subo a esta tribuna para fazer um
agradecimento à Câmara Municipal de Vereadores do município de Icatu,
em nome da vereadora Kezia Raquel Santos Sousa. Ela nos enviou
congratulações e agradecimentos ao trabalho do nosso mandato pelo
trabalho de fiscalização que nós temos feito nos municípios do Maranhão.
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Municípios como Nina Rodrigues, Icatu, Vitória do Mearim, uma serie de
municípios que nós temos acompanhado de muito perto a questão dos
recursos da covid, como muito bem falado por V. Ex.ª, recentemente, aqui
nesta tribuna. Por conta dessa nossa denúncia, o Ministério Público no
município de Icatu, ele entrou com uma ação e recentemente promoveu o
bloqueio dos recursos da conta do prefeito de Icatu, prefeito Dunga e da
secretária de Saúde do município. Para nós é uma notícia que nos deixa
triste, porque um gestor público com nítidos sinais de malversação de
recursos públicos, no seu município, num tempo tão complicado como
esse da covid-19, nos deixa muito decepcionados, inclusive porque restitui
a confiança da população. A coisa foi tão complicada que houve situações
em que os recursos da covid-19 foram utilizados para fazer uma construção
de uma ponte, no começo logo da pandemia. Uma ponte contratada em
caráter emergencial, ou seja, a questão da infraestrutura que deveria ter
sido vista de uma maneira tranquila, buscando o melhor preço, por meio de
um processo de licitação, de uma concorrência ampla, foi feita de maneira
emergencial. Como foi feita a compra de uma ambulância no município
com valores acima dos praticados em mercado, como foram feitas compras
de máscaras a valores praticados acima também do valor de mercado e o
Ministério Público de Icatu percebeu isso, fez a denúncia e o juiz
recentemente fez essa decisão em que bloqueou os recursos do prefeito.
Para nós, vem num momento importante porque, apesar de nós termos
vencidos duas ações contra o Partido Podemos na Justiça, nós tivemos um
adiamento da nossa vitória numa primeira instância. Porque a juíza
responsável pelo caso, se sentiu na obrigação de dizer, em alguns momentos
da sentença, que o parlamentar não poderia, vejam vocês, fiscalizar recursos
da sua própria emenda, que para ela, isso era uma atividade atípica, deputado
César, do Parlamento e que a fiscalização deve ser feita pelo TCE e pelo
TCU. É extremamente estranho isso, essa incompreensão do papel do
Parlamento, quando leva um Poder, como Poder Judiciário, a tentar interferir
de uma maneira tão direta, na atividade desta Casa. P Parlamento é a voz
dos maranhenses, nós quando subimos aqui na tribuna, representamos
39.804 votos que cada vez mais tem aumentado, porque nós temos dado,
coro, voz aos anseios das pessoas, as pessoas que não aguentam mais os
recursos públicos chegarem nos municípios e serem desviados na maior na
maior cara dura, de você chegar num hospital e verificar que teve uma
empresa que vendeu 2 milhões de reais em equipamento, e você chegar in
loco, dentro do hospital, e verificar que ali não tem 70 mil reais de material
de consumo. E aí, pasmem V. Ex.ªs, Deputado Paulo Neto, o agradecimento
da Câmara de Icatu é por justamente após a nossa visita, as obras terem
começado, a ambulância chegou, as coisas têm se modificado para melhor,
por quê? Porque o Parlamento está atuando, e é isso aqui, que ações como
essa do Podemos, a gente sabe atendendo aos anseios e preocupações de
quem que se acha intocável, que acha que quem está aqui nesta tribuna,
sobe para fazer propaganda eleitoral negativa, como se nada mais tivesse
a fazer, e eu digo, temos muito mais a fazer do que nos preocuparmos com
a eleição, porque a eleição, é uma parte da política, e não é a política, o
exercício do mandato é muito maior do que a pequenez de quem só enxerga
o voto, de quatro em quatro anos. E é isso que nós jamais aceitaremos, nós
não seremos calados por quem quer que seja, nós confiamos na Justiça do
Maranhão, nós iremos recorrer ao TER, num curto espaço de tempo,
anexaremos todas as provas e isso, uma decisão como essa do juiz de
Icatu, só reforça a nossa confiança de que fizemos o exercício, o bom
exercício do mandato, continuaremos fazendo e que ninguém, ninguém,
por mais que seus anseios eleitorais autocráticos, egocêntricos, vis, possam
calar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham pela Rádio e
TV Assembleia. Nesse momento, Senhor Presidente, passando aqui para
falar de duas indicações que fizemos a dois municípios maranhenses, onde
fizemos uma Indicação para o Governo do Estado para que possamos

estar fazendo ali, reiterando um pedido que fizemos ao Governador Flávio
Dino, que seja feito uma ponte no bairro Mil Réis, bairro esse da cidade de
Tuntum, onde estivemos visitando no último fim de semana, estivemos
andando, conversando com as pessoas daquele bairro, da forma que temos
conduzido o nosso mandato, senhor Presidente. E aqui eu peço ao
governador Flávio Dino, que, na maior brevidade possível, possa ajudar o
município de Tuntum com uma ponte ao bairro Mil Réis. Como também,
senhor Presidente, estivemos visitando no município de São Roberto,
onde estivemos com o prefeito Mundinho, várias lideranças do município
de São Roberto, o pré-candidato daquele município senhor Jocivaldo Costa,
onde pedimos que fosse ali a CAEMA, que a CAEMA terminasse o
serviço que começou no município de São Roberto, serviço esse que está
em andamento, mas se encontra paralisado e nós estamos aqui pedindo ao
presidente da CAEMA, senhor André, que, na maior brevidade possível,
possa concluir aquele trabalho ali no município de São Roberto, para
poder estar dando dias melhores a todos os amigos de São Roberto. Senhor
Presidente, estive com o prefeito Eric visitando o Hospital que está sendo
construído na cidade de Barra do Corda, um hospital de 50 leitos, onde
estivemos acompanhados do vereador Dr. Adriano, do vereador Vitalzinho,
do vereador presidente da Câmara, Gil Lopes, onde podemos estar vendo
o que está sendo feito ali naquele hospital, um hospital de grande porte,
um hospital que já está em andamento, onde estivemos conversando com
o dono da empresa que está executando a obra e ele nos garantiu que ainda
no mês de novembro, estará entregando à prefeitura aquele hospital. Eu
queria, mais uma vez, parabenizar o prefeito Eric, que está ali, junto com
algumas emendas que mandamos ao município de Barra do Corda, junto
com o governador Flávio Dino, está concluindo esta obra na maior brevidade
possível. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o deputado José Adriano, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas,
telespectadores da TV Assembleia, internautas. Senhor Presidente,
Deputado César Pires, eu subo hoje na tribuna para fazer aqui uma
reclamação do Banco Bradesco. O Banco Bradesco vem simplesmente
desobedecendo, muito obrigado, professor, desobedecendo a Lei aprovada
nesta Casa que adia as prestações dos empréstimos consignados. Nas
empresas privadas, onde o Bradesco tem a folha salarial, ele tem
descaradamente desobedecido a Lei do Adiamento dos Empréstimos
Consignados, nos municípios em que o Bradesco tem a folha salarial, o
Bradesco tem desobedecido, e aí eu tenho dito aos vereadores, aos
funcionários públicos, aos funcionários de empresas privadas para que
entrem em contato com o PROCON, com a Defensoria, Deputada Helena
Duailibe, que foi a nossa parceira nesse belo Projeto, para acionar o Banco
Bradesco. Os próprios gerentes do Banco Bradesco, aqui em São Luís,
estão desrespeitando, dizendo quem cuida é São Paulo. Ora, se a Lei é
maranhense tem que ser cumprida. Hoje, acionarei o Ministério Público,
acionarei a Defensoria, o PROCON para, Deputado César Pires que foi
também nosso parceiro nesse Projeto de Lei, para que a gente possa dar
uma lição ao Banco Bradesco, que está desrespeitando a lei maranhense,
isso é um verdadeiro absurdo, Deputada Helena Duailibe, um verdadeiro
absurdo! Esse desconto terá que ser feito retroativamente para todas
aquelas empresas e municípios, alguns conseguiram, mas conseguiram na
briga, na luta, forçando a barra. Mas agora está na hora do Bradesco
começar a respeitar as leis que são aprovadas nesta Casa e que não se trata
de uma empresa pequena, mas de um banco multimilionário que está
desrespeitando as leis do Maranhão. Então, eu entrarei com esta ação
junto ao PROCON, e aqui peço ao PROCON, à Defensoria, que faça o
seu papel de fiscalizador e que acione o Banco Bradesco, o mais rápido
possível, para que estes servidores e servidoras, funcionários e funcionárias
das empresas privadas que recebem seu contracheque pelo Bradesco,
sejam, de fato, contemplados por esta lei de extrema importância que vem
ajudando, salvando a economia das pessoas, salvando famílias inteiras que
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precisam de apoio financeiro para passar durante esta pandemia terrível
que estamos passando. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Zé Adriano, eu encaminhei expediente ao
Procon, que nos respondeu dizendo que tomava as providências, liguei
naquela ida nossa lá no procurador, fiz um encaminhamento e ele
encaminhou para os bancos. Algumas prefeituras, e eu fiz contato, e o que
acontece é o seguinte: o prefeito não desconta, mas como a folha é feita no
próprio banco e no caso que o senhor falou o Bradesco, o Bradesco subtrai
do dinheiro, das pessoas. Mesmo com uma ação do PROCON e com a
ação do procurador com respostas que eu vou até pedir para publicar
amanhã no Diário da Casa, tanto a resposta do PROCON, quanto a resposta
do procurador-geral. Então, essa luta deve ser nossa, da Casa, minha, sua
e da deputada Helena Duailibe, aqui presente. Deputado Rafael Leitoa,
por cinco minutos, virtualmente, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhor Presidente em exercício Deputado César Pires,
demais colegas, em Plenário, os colegas que acompanham virtualmente a
nossa sessão, os telespectadores da TV Assembleia, todos que acompanham
a nossa sessão pela internet. Tive um problema aqui com a internet, entrei
já no meio da sessão, mas eu queria só fazer algumas observações. Primeiro,
com relação à situação dos recursos oriundos com relação ao combate da
pandemia. O governo do Maranhão aumentou em mais de mil leitos,
exclusivos para o combate ao coronavírus, em todo o Estado do Maranhão,
seja na grande ilha, seja no interior do Estado, realizando testes rápidos,
testes PCR, ampliando número de ventiladores, como nunca foi aumentado,
abrindo leitos de UTI e com essas medidas, graças a Deus, a gente conseguiu
hoje estar numa situação de estabilidade com relação à pandemia. Digo
isso, no interior do Estado. Porque na grande ilha, a gente já tem um
declínio já há algum tempo, a taxa de transmissibilidade, abaixo de 1%, e
todos esses investimentos custam recursos, custam dinheiro e obviamente
esses recursos estão aplicados em todo o interior do Estado com mais
treze novas unidades hospitalares que o Estado do Maranhão teve que
abrir, se o Estado do Maranhão tinha “X” em custeio mês para Saúde
Pública, hoje nós temos “XX” por conta da pandemia. Então, ao
cidadão que utiliza os serviços públicos de saúde, está a aprovação do
Governador Flávio Dino no combate à pandemia, tanto que o Governador
Flávio Dino, é um dos governadores mais aprovados com relação ao combate
à pandemia. Prova disso, é que o Estado do Maranhão está aí de estabilização
para queda, digo isso, todo interior, não me refiro apenas a capital São
Luís, fora isso, as políticas públicas do governo do Maranhão não param.
Quero aqui ressaltar e destacar na sexta-feira, a inauguração do belíssimo
prédio do IEMA, na cidade de Presidente Dutra, ensino de tempo integral,
de qualidade, onde antigamente os jovens do Maranhão, era, há pouco
tempo, lecionado, doutrinado por uma televisão, hoje a educação do
Maranhão é em tempo integral. Faço referência a isso, ao telensino,
implantado ainda, salvo engano, na segunda gestão da ex-governadora
Roseana, mudança de paradigma na nossa educação, e, com certeza,
refletindo aí, ao avanço do desenvolvimento econômico, social, do nosso
Estado. Prova também da redução da taxa de analfabetismo no Estado do
Maranhão, reconhecido nacionalmente. Programas inclusive, em parceria
com os movimentos sociais, garantindo aos maranhenses a dignidade de
saber ler e escrever. É isso que é um governo voltado para as camadas
sociais mais pobres, é esse Governo com seriedade, com muita transparência,
que vai avançando cada dia que passa, obviamente, que perfeição nós não
vamos encontrar, perfeição só mesmo Deus, problemas temos, muitos,
mas temos coragem para enfrentar. E agradeço aos colegas, Deputados, da
Base do Governo, que acreditam no Governador Flávio Dino, tanto que a
aprovação da última medida provisória, uma adequação à Lei Orçamentária,
que a Oposição quis desvirtuar, colocando que era um cheque em branco,
mas apenas uma adequação da questão orçamentária para que a gente
possa realizar cada vez mais procedimentos pela saúde pública do
Maranhão. Quero, para finalizar, Senhor Presidente, não tive como
acompanhar a reunião da CCJ, de hoje, mas peço aí ao Presidente Deputado

Ricardo Rios, para que a gente possa colocar já na pauta da próxima
reunião, a Medida Provisória que o Governador Flávio Dino editou na
semana passada, com relação à diminuição das taxas de ICMS, os benefícios
fiscais para os débitos de ICMS, os valores atrasados até 30 de junho de
2019, com a redução de 90% de multa, e 50% dos juros para pagamentos
à vista em até 60 vezes com redução de 90% da multa, e os valores
vencidos de 19 de março a 30 de junho deste ano, com a redução de 90% da
multa e 50% dos juros para pagamento à vista, em até 12 vezes sem
redução de multa e juros. Uma medida importante para ajudar a economia
do Estado do Maranhão, para ajudar as empresas que sofreram e sofrem
com a pandemia, porque quando também sofrem as empresas, sofrem a
atividade econômica, sofre também o Estado do Maranhão, no que diz
respeito à aplicação das políticas públicas, mas medidas como essas, elas
preservam a economia, salvam empregos e peço aqui que o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Ricardo Rios, paute
imediatamente essa Medida Provisória para que a gente possa transformá-
la em lei, o mais rápido possível. Agradeço o tempo e um bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Fico feliz de vê-lo, Deputado Rafael Leitoa, com saúde,
sei que você está assintomático, estou com saudade aqui dos debates de
você, sempre muito elegante.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Com fé em
Deus, semana que vem estarei novamente aí no plenário da Casa...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Sem covid, sem covid!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Tempo que vai
passar o isolamento, estou assintomático, mas a gente não conhece a
doença, estou seguindo os 14 dias aí como recomenda ação medica, vou
repetir o exame antes de voltar, fé em Deus dará tudo certo e na semana que
vem estarei de volta presente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Já está dando, sucesso para V. Ex.ª e saúde a toda família.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Parecer nº 432/20. Projeto de Lei, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Quem for a favor permaneça como está. Quem
for ao contrário se manifeste. Aprovado, à sanção. Redação Final do Projeto
de Lei nº 504/20, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Os que
forem a favor permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
À sanção. Senhores, eu pediria às Comissões que analisassem para as
próximas sessões, para não fazer aqui em plenário, que é uma coisa assim
que eu... o Projeto de Lei nº 171/20, de autoria da Deputada Helena Duailibe
(lê). Eu queria que as Comissões dessem o parecer para, na próxima
reunião talvez amanhã, a gente já colocar juízo nos nossos pares, o Projeto
interessantíssimo da deputada, como sempre, Deputada Helena. E o nº
245 de mesma monta (lê). Eu pediria às Comissões que votassem para
que, amanhã, a gente pudesse votar esses dois projetos da Deputada
Helena Duailibe. Projeto de Lei em discussão e votação, segundo turno.
Projeto de Lei nº. 320, de autoria do deputado Adriano (lê). Os deputados
que forem a favor, permaneçam como estão. Quem for contrário, que se
manifeste. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei, de autoria do Governo, nº.
147/2020, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Encerrada a
discussão. Amanhã teremos a segunda parte. Requerimento, de autoria do
deputado Ricardo Rios (lê). Requerimento aprovado. Fica amanhã,
deputado Ricardo, a sua votação. Nós temos aqui dois requerimentos à
deliberação da Mesa, eu pediria à deputada Daniella Tema, deputada Andreia
e deputada Cleide Coutinho. São dois requerimentos que nós temos à
deliberação da Mesa, nós queríamos que V.Exas. virtualmente, participassem
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sob a presidência da deputada Daniella Tema, porque eu não faço parte da
Mesa e a deliberação é da Mesa.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Requerimento de nº 220/2020, de autoria do
Deputado Wendell Lages (lê). Como vota a deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Como vota a deputada Andreia Rezende?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Deferido. Requerimento de nº 222/2020, de autoria
deputado Wendell Lages (lê). Como vota a deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Como vota a deputada Andreia Rezende?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Deferido. Requerimento de nº 242/2020, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide
Coutinho?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Como vota a deputada Andreia Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Deferido. Requerimento de n° 243/2020, de autoria
do deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide
Coutinho?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Como vota a Deputada Andreia Rezende?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Deferido. Ordem do Dia concluída.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presente os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Participaram remotamente os Senhores Deputados Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Rafael Leitoa e Zito Rolim. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ciro Neto,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Hélio Soares, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Valéria Macedo,
Vinícius Louro e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos (as) Deputados (as): Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio,
Mical Damasceno, Roberto Costa, Doutor Yglésio, Marcos Caldas, Daniela
Tema e Neto Evangelista. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à
deliberação do Plenário: em primeiro e segundo turnos, tramitação ordinária,
os Projetos de Lei nºs: 148/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina
ao acionar sua seguradora em caso de sinistro, com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de
Direitos Humanos e das Minorias; 259/2019, de mesma autoria, que obriga
bares e restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar
medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco/vulnerabilidade
e 504/2019, também de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
institui o Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake News –
Disseminação de Notícias Falsas. Com parecer favorável da CCJC, estes
projetos foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. Os
Projetos de Lei n°s 171 e 245/2020, ambos de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, foram transferidos devido à ausência da autora. Com
parecer favorável da CCJC, foram aprovados em segundo turno, tramitação
ordinária e encaminhados à sanção governamental os Projetos de Lei nºs:
319/2019, de autoria do Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual do
Frentista; 390/2019, do mesmo autor, que institui o Dia Estadual do
Pastor Evangélico e 338/2019, também de autoria do Deputado Adriano,
que institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, no âmbito do
Estado do Maranhão. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº
240/2020, de autoria da Deputado Marcos Caldas, subscrito pelos
Deputados Rafael Leitoa e Zé Inácio, enviando mensagem de congratulação
ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Brejo, extensivo à sua
população, parabenizando-os pela passagem do 140º aniversário de
fundação daquela Cidade. Por fim, foi submetido à deliberação da Mesa
que deferiu o Requerimento nº 241/2020, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, solicitando que seja justificada sua ausência nas sessões
plenárias dos dias 23, 24 e 30 de junho e 01, 07, 08 de julho, do corrente
ano, quando este participando de agenda externa, representando este Poder.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado será
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devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 15 de julho de 2020.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 200 /2020

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

do Projeto de Lei nº 640/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que “Dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede
pública e privada de educação para crianças e educação para criança e
adolescentes com transtorno do espectro autista.

Em suma, o presente Projeto de Lei prevê que as escolas da rede
pública e as privadas de ensino deverão reservar dois e meio por cento das
vagas em cada escola para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA).

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso IX,
estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Ademais, a União editou a  Lei nº 12.764/2012, que “Institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990” que prevê como direito da pessoa com transtorno do
espectro autista à educação:

“Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento

da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção

integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência social.
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa

com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino
regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante
especializado.”

Também a União editou a Lei nº 13.146/2015 que
“Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) que prevê que incube ao poder
público assegurar, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar um
sistema Educacional Inclusivo em todos os níveis e modalidades, além de
outras garantias relacionadas ao Direito à Educação. Vejamos:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas
e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos
e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos
de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e
serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica
de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias
nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-
se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias
intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais
dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais
pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas
relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de
conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições,
a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos
ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e
níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas

públicas.”
Sendo assim, nota-se que as Leis Federais citadas estabelecem

acesso amplo haja vista ser obrigatória a matrícula, desta feita é
materialmente constitucional o direito à inclusão e reserva de vagas na rede
pública e privada de educação para crianças e educação para criança e
adolescentes com transtorno do espectro autista.

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

nº 640/2019, por estar em conformidade com os ditames constitucionais e
infraconstitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 640/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
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Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 221 / 2020

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

do Projeto de Lei nº 506/2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo
Soares, que institui o serviço de Disque Denúncia de Maus Tratos e
abandono de Animais, para receber denúncias referentes à violência ou
crueldade praticada contra animais.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o serviço de
Disque Denúncia de Maus Tratos e abandono de Animais, para receber
denúncias referentes à violência ou crueldade praticada contra animais.

O serviço a ser criado visa à proteção de nossa fauna, por meio de
ações fiscalizadoras promovida por instituições do estado a partir de
denúncias feitas por qualquer cidadão, por meio dos órgãos de comunicação,
telefone, e-mail, carta ou qualquer outra forma de comunicação, levadas ao
poder público.

Ressalte-se, por oportuno, que já existe Lei Estadual nº 10.169, de
05 de dezembro de 2014, que Dispõe sobre a proteção a todos os animais,
no âmbito Estadual.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade formal
no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade material
também não há nenhuma irregularidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do projeto sob
exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

nº 506/2019, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 506/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 506/2019

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.169, de 05 de
dezembro de 2014, que Dispõe sobre a proteção a
todos os animais, no âmbito Estadual, alterada pela
Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016.

Art. 1º Acrescente-a ao art. 3º, da Lei nº 10.169, de 05 de dezembro
de 2014, alterada pela Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016, os §§§ 3º, 4º
e 5º, com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
(...)
§ 3º Fica instituído o serviço de Disque Denúncia de Maus
Tratos e abandono de Animais, para receber denúncias
referentes à violência ou crueldade praticada contra animais.
§4º O serviço a ser criado visa à proteção de nossa fauna, por
meio de ações fiscalizadoras promovida por instituições do
estado a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, por
meio dos órgãos de comunicação, telefone, e-mail, carta ou
qualquer outra forma de comunicação, levadas ao poder
público.
§ 5º O Estado poderá realizar convênios com Município,
visando à instituição de uma política conjunta de apuração das
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos
fiscalizadores competentes.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 417/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 142/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que reconhece o falecimento
em virtude da Covid-19, contraída no exercício das atribuições de categorias
profissionais que especifica, como acidente em serviço para fins de
pagamento de pensão especial.

Em síntese, o Projeto de Lei em epígrafe, estabelece que o
falecimento de servidores públicos civis e militares no âmbito do Estado
do Maranhão, por COVID-19, contraída no exercício de suas atribuições
em órgão ou entidade das áreas de saúde, segurança pública e assistência
social, é considerada como acidente de serviço para fins de pagamento de
pensão especial aos seus dependentes, na forma da Lei Estadual nº 5.740
de 1993.

Primeiramente, informa-se que de acordo com o Projeto de Lei o
pagamento de pensão especial se dará na forma da Lei Estadual nº 5.740/
1993 “Dispõe sobre a concessão de pensão especial aos dependentes do
servidor público civil falecido e dá outras providências.”. Acontece que
Lei Estadual citada foi revogada em 1994 pelo Estatuto do Servidor
Público do Estado do Maranhão – Lei nº 6.107/1994 em seu art. 292,
vejamos:

“Art. 292 - Ficam revogadas a Lei nº 5.740, de 05 de julho de
1993, e respectiva legislação complementar.”

A Lei revogada, acima mencionada, prévia que o Tesouro Estadual
deveria pagar uma complementação (indenização) no valor correspondente
entre a diferença da pensão paga pelo então IPEM (Instituto de Previdência)
e valor dos vencimentos recebidos na atividade pelo servidor falecido por
acidente de trabalho, mas como já dito antes a Lei foi revogada a 26
(vinte e seis) anos.

Com efeito, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê a
iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que
disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem
ser disciplinadas pelo Poder Legislativo Estadual acham-se aquelas cuja
iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor servidores públicos do Estado, seu regime
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jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2420 / ES, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, §
1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento
de que as regras básicas do processo legislativo da União
são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria
de que tratou o Diploma impugnado, complementa e
completa, juntamente com a entrada no exercício, o
provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna,
cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.” ( ADI 2420 /
ES) – (O grifo é nosso).

No caso em tela, está tratando de uma ‘espécie de
indenização’ (complementação da pensão) por falecimento por
acidente de trabalho do servidor civil e militar em decorrência da
Covid-19, matéria essa da competência privativa do Chefe do
Poder Executivo.

Em que pese a relevância da matéria, o referido Projeto de Lei
padece de inconstitucionalidade, razão pela qual, opinamos pela
rejeição do Projeto de Lei nº142/2020 por sua
inconstitucionalidade formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei

nº 142/2020, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela  rejeição do Projeto de Lei nº 142/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 418  /2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei nº 233/2020, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem do
Executivo nº 052/2020, que institui a Política Estadual de Turismo, o
Sistema Estadual de Turismo, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos
do Maranhão e sobre a prestação de serviços jurídicos no Estado.

 Esclarece a Mensagem governamental que o projeto de lei em
epigrafe, tem por objetivo concretizar mecanismos destinados ao
planejamento, desenvolvimento, fiscalização e estímulo ao setor turístico,
bem como disciplinar a prestação de serviços turísticos. Dentre outros,
rege-se pelos princípios da qualidade e da inclusão produtiva e social, os
quais visam ao desenvolvimento de práticas e padrões de qualidade nos
destinos, produtos, serviços e atividades profissionais, estabelecendo
critérios de fiscalização e certificação, bem como à garantia do acesso de
maior número de pessoas aos benefícios da atividade econômica do turismo,
reduzindo as desigualdades sociais por meio da geração de negócios,
emprego e renda.

Com efeito, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a criação ou
instituição de programas em benefício da população e serviços nas diversas
áreas de gestão, envolvendo os órgãos da Administração Pública Estadual,
atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de
escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas.
Portanto privativa do Poder Executivo.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III
(organização administrativa) e V (criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Ademais compete, privativamente ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado
na forma da lei, a teor do que dispõe o Ar. 64, inciso V da Constituição
Estadual.

A proposição de lei está legitimada e obedece aos ditames
constitucionais, além do inquestionável mérito da proposta, inexistem
quaisquer óbices de natureza orçamentária ou financeira.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei

nº 233/2020.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 233/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 419/2020

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 215/2020, de autoria do
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Poder Executivo, que Extingue a Gerência de Inclusão Socioprodutiva -
GISP, órgão desconcentrado vinculado à estrutura da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social - SEDES, dispõe sobre a condução de veículos
oficiais por servidores públicos para o exercício de suas atribuições
funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, e dá outras
providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica extinta a Gerência
de Inclusão Socioprodutiva - GISP, órgão desconcentrado vinculado à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES e criada, na
estrutura da SEDES, a Secretaria-Adjunta de Inclusão Socioprodutiva, a
qual terá estrutura e competências e definidas em Decreto. Os cargos da
extinta Gerência de Inclusão Socioprodutiva - GISP passam a compor a
estrutura da SEDES, com lotação na Secretaria-Adjunta de Inclusão
Socioprodutiva, não havendo qualquer aumento de despesas.

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

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do Estado
na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da Constituição
Estadual.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao Projeto
de Lei. Do ponto de vista das normas constitucionais e infraconstitucionais
também não se vislumbra qualquer incompatibilidade.

Isto posto, considerando que o projeto em análise guarda
consonância com a legislação em vigor, somos pela sua aprovação com
base nos fundamentos ora expostos.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 215/2020 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 215/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  420/2020

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei nº 232/2020, objeto da Mensagem do Executivo nº 051/2020, que
Altera a Lei nº 10.690 de 26 de setembro de 2017, que institui sistemática
de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A proposição em análise visa alterar o caput do art. 7° da Lei n°
10.690 de 26 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 7° Fica proibida a concessão de diferimento do ICMS na
importação de produtos intermediários destinados à
industrialização de produto final sujeito ao incentivo, nos termos
do artigo 2º inciso III, desta Lei, se existir cumulativamente as
seguintes hipóteses: (..)” (NR).

A Lei Estadual nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que se
propõe alterar, definiu o procedimento e as normas gerais aplicáveis às
operações e prestações de serviço de transporte realizadas por indústria e
agroindústria estabelecidas em território maranhense, bem como autorizou
a concessão de benefícios fiscais a tais empresas com vistas a incentivar a
expansão dos investimentos industriais no Estado e, por conseguinte,
garantir o desenvolvimento social e econômico no Maranhão.

 Esclarece a Mensagem Governamental que, de o acordo com o
art. 7° do diploma normativo, é vedada a concessão de diferimento do
ICMS na importação de produtos intermediários destinados à
industrialização de produto final sujeito ao incentivo, se houver produção
no Estado ou se o percentual da composição do produto intermediário no
produto final for superior a 40% (quarenta por cento). Para que a regra
proibitiva incida, basta a ocorrência de uma das hipóteses.

Não obstante, considerando que a intenção da norma é fortalecer
o mercado interno do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em comento
propõe alterações no art. 7° da Lei nº 10.690/2017 a fim de que as hipóteses
que vedam a concessão de diferimento (técnica de tributação que posterga
o recolhimento do imposto e ocorre quando se transfere o lançamento e o
pagamento do tributo para etapa posterior a ocorrência do fato gerador
do tributo)  do ICMS na importação de produtos intermediários, destinados
à industrialização de produto final sujeito ao incentivo, se apliquem
cumulativamente.

Com efeito, a matéria é de natureza legislativa e de competência
do Estado, consoante dispõe o artigo 127, § 5º, II, da Constituição Estadual
(isenção ou não-isenção).

Ademais, a concessão ou revogação de benefícios e incentivos
fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto no art. 155,
§2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do ICMS e consequente
preservação do equilíbrio do pacto federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.[...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V – às
prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes
de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de
representantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de
benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos
Estados representados; a sua revogação total ou parcial
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos
representantes presentes.
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Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a
necessidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais,
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, no
contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limita-se a
autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto federativo.

Entretanto, a norma versa sobre condições que proíbem a
concessão de diferimento do ICMS, que de acordo com a
jurisprudência do STF, não configura beneficio fiscal, de modo que
pode ser estabelecido sem convênio prévio e mediante Lei Estadual.

Além disso, a Lei Complementar n° 160/2017, e
consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017, flexibilizou o
procedimento e quórum de aprovação dos benefícios fiscais relativos ao
ICMS, com o objetivo de apaziguar a guerra fiscal entre os Estados,
possibilitando a convalidação dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente, sem autorização do Confaz, e, portanto,
considerados inconstitucionais.

Sendo assim, a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017 foi
objeto de convalidação e encontrando-se plenamente válida.

Além disso, não podemos olvidar que a própria Carta Magna de
1988 elegeu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais” (art. 3°, III, da CF/88).

Nesse contexto, a medida encontra-se em perfeita consonância
com o Texto Constitucional, pois fortalece o mercado interno estadual,
contribuindo para a expansão dos investimentos industriais no
Estado, gerando desenvolvimento e reduzindo as desigualdades
sociais.

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

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do ato
normativo que especificar.

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

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

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade.(...).”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei capaz
de macular o processo legislativo.

Diante do exposto, observa-se que  a proposição de Lei Estadual
se encontra em perfeita consonância com o Sistema Tributário Nacional.

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

se pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2020, por não possuir

nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 421 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 140/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, dispõe sobre a ampliação da
Garantia Contratual de Produtos e Serviços, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, os prazos das garantias
contratuais de produtos e serviços adquiridos no âmbito do Estado do
Maranhão serão suspensos enquanto durarem as medidas sanitárias de
isolamento social contra a COVID-19 determinadas pelo Decreto nº 35.677
de 2020 do Estado do Maranhão, ou o que venha a lhe substituir,
prosseguindo-se, as garantias, normalmente após a revogação do Decreto
nº 35.677 de 2020 do Estado do Maranhão, e dos que vieram a lhe substituir.

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

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

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, pode-
se afirmar que a competência da União se resume à edição da normatização
geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros e o
Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas,
complementando a norma geral elaborada pela União (competência
suplementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). A justificativa
razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que animou o Poder
Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes com atribuições
legislativas para melhor atender as tutelas dos consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se que
o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização do
direito privado tem consequências importantes na proteção do consumidor.
A Constituição Federal é a garantia (de existência e proibição do retrocesso)
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e o limite de um direito privado construído sob seu sistema de valores e
incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

Conjugue-se isso com a consideração do artigo 170, inciso V, da
CF/88, que eleva a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem
econômica. Tudo somado, têm-se o relevante efeito de legitimar todas as
medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção prevista.

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

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

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

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

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei estadual
regulamentadora das relações de consumo local que almeje a preservação
do bem-estar do consumidor e da segurança das operações consumeristas.

 Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas
postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal
que regulamenta o tema.

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exame
está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V e VIII, art. 5º,
inciso XXXII, art. 170, inciso V, todos da CF/88, bem como, com o
Sistema de Proteção ao Consumidor, instalado pela Lei Federal n° 8.078/
1990 - Código de Defesa do Consumidor).  Portanto, a matéria tem amparo
constitucional e legal.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 140/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 140/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 423/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 090/2020, de

autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a
desinfecção e limpeza de veículos das concessionárias de transportes
púbicos para contenção do Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, fica determinado no
âmbito do Estado do Maranhão, que as empresas concessionárias de
transportes públicos realizem diariamente a desinfecção e a limpeza de
seus veículos para contenção da pandemia do Coronavírus (COVID 19).

O serviço de transporte público municipal ficou a cargo dos
Municípios (art. 30, V, CF/88) e o de transporte interestadual e internacional
na competência da União (art. 21, XII, e, CF/88), que deverão prestar os
serviços de forma direta ou indireta, mediante concessão/permissão.

Aos Estados restou o serviço de transporte intermunicipal
dentro dos respectivos territórios (art. 25, § 1º, CF/88), que deverão prestar
de forma também direta ou por concessão ou permissão do serviço público.
Assim, de acordo com o dispositivo constitucional mencionado, restou
aos Estados a competência para explorar e regulamentar o transporte
público intermunicipal dentro do seu território.

Como o serviço de transporte intermunicipal deve ser prestado
pelo Poder Executivo, caso seja feita a prestação de forma direta, qualquer
atribuição dada aos órgãos deste Poder deverá ter iniciativa privativa do
seu chefe: o Governador do Estado. E se o serviço for prestado de forma
indireta por concessionárias ou permissionárias, qualquer atribuição dada
a estas também deverá partir do chefe do Poder Executivo, na forma do art.
43, V, da Constituição Estadual (“São de iniciativa privativa do
Governador do Estado às leis que disponham sobre: a criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual”) que segue, por
simetria constitucional, os ditames da Constituição Federal.

Ademais, a Lei Federal 8.666/93, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências, em seu
artigo 65, §6º, determina que “em havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.”

A transcrição do dispositivo da lei acima que disciplina as
concessões de serviço público foi feita para demonstrar que o legislador
confiou à Administração – e não ao Poder Legislativo - a incumbência de
avaliar toda e qualquer forma de impacto que possa ser projetado sobre o
contrato de concessão.

 Portanto, considero que o processo legislativo da proposição de
lei ora sob exame não poderá ser originada na Assembleia Legislativa, mas
somente por iniciativa do Poder Executivo, pois a medida em discussão
acaba por interferir na reserva que a Administração deve dispor para
avaliar as consequências que a parcial determinação produz sobre o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão/permissão ao determinar
no âmbito do Estado do Maranhão, que as empresas concessionárias de
transportes públicos realizem diariamente a desinfecção e a limpeza de
seus veículos para contenção da pandemia do Coronavírus (COVID 19).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem declarado a
inconstitucionalidade de leis de iniciativa do Poder Legislativo que interferem
na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao
Poder Executivo, por evidenciada ofensa ao princípio da separação dos
poderes, a ex vi do ADI 2.733, ARE 929.591-AgR, dentre outros julgados.
Nessa esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal a jurisprudência
dos Tribunais é pacífica, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº
6.734/2016 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
VALADARES - INTELIGÊNCIA DO ART. 66, INC. III, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA – SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - VÍCIO DE
INICIATIVA - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO -
PRINCÍPIO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATOS DE CONCESSÃO - FERIMENTO -
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SEPARAÇÃO DOS PODERES - VIOLAÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE - EQUILÍBRIO
ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO -
PROCEDÊNCIA.”

Isto posto, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que envolve
matéria como atribuições aos órgãos da estrutura administrativa do
Estado, viola o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º
da CF/88) invadindo matéria de competência exclusiva do chefe do Poder
Executivo Estadual e, por conseguinte, é inconstitucional, por vício de
iniciativa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, em que pese a relevância da matéria tratada na

proposição, visando diminuir a gravidade do Coronavirus em nosso Estado,
bem como os danos à população, opina-se pela rejeição do Projeto de
Lei nº 090/2020, devido o aspecto formal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 090/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 424 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 033/

2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre
Garantia de Embarque em Transporte Aquaviário ao Profissional de
Medicina e dá outras providências.

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

Nas razões do veto, “sustentou o Chefe do Executivo Estadual
que não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar a
competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio da
Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de serviços
públicos, versando sobre organização administrativa.

Destarte, a proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, garantir,
especialmente em datas festivas, a reserva de embarque aos profissionais
de medicina, que estejam no exercício da função, nos transportes aquaviários
abertos ao público no Estado do Maranhão, que operam em linhas regulares,
inclusive realizando travessias em rios, lagos, lagoas e baías.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, opõe-se veto integral ao
Projeto de Lei nº 033/2019, por padecer de vício de inconstitucionalidade
formal e material.”

Com efeito, nos termos do art. 43, inciso III, da Constituição
Estadual, são de competência privativa do Governador do Estado. Veja-

se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
 III - organização administrativa e matéria orçamentária;

Como podemos observar, o constituinte originário, ao atribuir
esta prerrogativa ao Chefe do Poder Executivo, buscou conferir-lhe poderes
para realizar a organização entre os diversos órgãos da administração,
necessários para que possa desempenhar sua gestão e realizar as ações de
governo. Nessa medida, o Governador do Estado dispõe de juízo político,
de conveniência e oportunidade, quanto à engenharia necessária para
viabilizar a sua gestão.

Desta forma, é possível concluir que a propositura de Lei fere a
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o
Projeto de Lei Parlamentar dispõe sobre a organização, atribuições a órgãos
públicos ao tratarem de típica matéria administrativa, própria da organização
e funcionamento da administração, extrapolando as fronteiras reservadas
ao legislador estadual.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 033/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
033/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 425 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 031/

2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que institui alterações
da Lei n” 10.169, de 5 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela
Lei n° 10.412, de 5 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção a todos
os animais no âmbito estadual, e dá outras providências.

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

Nas razões do veto, “sustentou o Chefe do Executivo Estadual
que sob pena de usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e
infringir o Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional
da reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, em especial as atinentes ‘ao meio ambiente, dispondo
sobre os valores das multas cobradas em virtude do exercício do poder de
polícia ambiental.
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Destarte, a proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, alterar

as disposições da Lei n° 10.169, de 5 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre a proteção a todos os animais, no âmbito Estadual, para estabelecer
novos valores para as penalidades de multa e a respectiva destinação dos
recursos arrecadados.

Nessas circunstâncias, considerando o vício de iniciativa e a
interferência na gestão de receitas vinculadas ao Poder Executivo Estadual
e ao Poder Executivo Municipal, forçoso reconhecer a necessidade de veto
ao art. 2°do Projeto de Lei n° 031/2019. Desse modo, considerando que,
por força do Princípio da Separação dos Poderes (art. 6°, Constituição
Estadual e art. 2°, Constituição da República), o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte, de
modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais,
oponho veto integral ao Projeto de Lei n° 031/2019 por padecer de vícios
de inconstitucionalidade.

Alega ainda, que na forma do inciso III, do art. 43, da Constituição
Estadual, é de iniciativa privativa do Governador do Estado a edição de leis
que disponham sobre a organização administrativa e matéria orçamentárias.

Por essa razão, ainda que compatível com a natureza do fundo, lei
de iniciativa do Poder Legislativo não poderá versar sobre as fontes de
recursos de fundo público a ser administrado pelo Executivo Estadual,
como propõe o Projeto de Lei n° 031/2019.

Com efeito, nos termos do art. 43, inciso III, da Constituição
Estadual, são de competência privativa do Governador do Estado. Veja-
se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
 III - organização administrativa e matéria orçamentária;

Como podemos observar, o constituinte originário, ao atribuir
esta prerrogativa ao Chefe do Poder Executivo, buscou conferir-lhe poderes
para realizar a organização entre os diversos órgãos da administração,
necessários para que possa desempenhar sua gestão e realizar as ações de
governo. Nessa medida, o Governador do Estado dispõe de juízo político,
de conveniência e oportunidade, quanto à engenharia necessária para
viabilizar a sua gestão.

Desta forma, é possível concluir que a propositura de Lei fere a
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o
Projeto de Lei Parlamentar dispõe sobre a organização, atribuições a órgãos
públicos ao tratarem de típica matéria administrativa, própria da organização
e funcionamento da administração, extrapolando as fronteiras reservadas
ao legislador estadual.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 031/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
031/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 426 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 505/

2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que estabelece
Diretrizes Gerais sobre a realização de treinamento e apresentação do
plano de evacuação em clínicas e hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão, na
forma que especifica.

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

Nas razões do veto, “sustentou o Chefe do Executivo Estadual
que sob pena de usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e
infringir o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2° da Constituição
Federal e art. 6° da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva
da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas
públicas, versando sobre organização administrativa e estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes.

Destarte, o Projeto de Lei ao dispor que hospitais e clínicas da
rede pública deverão realizar o treinamento de servidores, de forma
periódica, e apresentar plano de evacuação para os casos de ocorrência de
incêndio e danos estruturais, terminou por atribuir obrigação a Secretarias
e Órgãos do Poder Executivo, usurpando competência constitucionalmente
atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, de nova atribuição para a Secretaria de Estado da Saúde, forçoso
reconhecer a necessidade de veto ao Projeto de Lei n° 505/2019, em face da
existência de vício de inconstitucionalidade formal.

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

Com efeito, nos termos do art. 43, incisos III e V, da Constituição
Estadual, são de competência privativa do Governador do Estado. Veja-
se:

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

Como podemos observar, o constituinte originário, ao atribuir
esta prerrogativa ao Chefe do Poder Executivo, buscou conferir-lhe poderes
para realizar a organização entre os diversos órgãos da administração,
necessários para que possa desempenhar sua gestão e realizar as ações de
governo. Nessa medida, o Governador do Estado dispõe de juízo político,
de conveniência e oportunidade, quanto à engenharia necessária para
viabilizar a sua gestão.

Desta forma, é possível concluir que a propositura de Lei fere a
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o
Projeto de Lei Parlamentar dispõe sobre a organização, atribuições a órgãos
públicos ao tratarem de típica matéria administrativa, própria da organização
e funcionamento da administração, extrapolando as fronteiras reservadas
ao legislador estadual.



QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
Diante dos argumentos expostos à guisa de razões, reconhecemos

a necessidade do veto em exame, visto estar em consonância com a legislação
em vigor.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 505/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
505/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 427 / 2020

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

e técnica legislativa do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 138/2019, de
autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a
proteção de defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que
especifica.

Através da Mensagem nº 010/2020, o Governador do Estado,
usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput, e 64, IV da
Constituição Estadual, vetou integralmente o Projeto.

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

Esclarece nas razões do veto, que a proposta legislativa, “em
linhas gerais, tem por finalidade sujeitar os estabelecimentos que adquirem,
transportam, estocam, distribuem ou revendem combustíveis, em
desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador
competente, o que deverá ser atestado por laudo elaborado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, às sanções
administrativas de multa, apreensão, perdimento, interdição parcial ou
total e cassação da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
(CAD/ICMS).

Para tanto, estabelece quais seriam os órgãos e entidades
responsáveis pela apuração das desconformidades e o método que deverá
ser utilizado (§ lº do art. 1 ° e art. 2° A), ao mesmo tempo em que
descrimina as sanções aplicáveis, a forma de aplicação e o procedimento
administrativo que deverá ser seguido, prevendo a necessidade de
notificação do interessado para apresentação de defesa e a possibilidade
de interposição de recurso da decisão que aplicar a penalidade.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção
ao Projeto de Lei n° 138/2019, pelas razões, que o mesmo atribui ao
Poder Executivo Estadual, a apuração das desconformidades relativas à
aquisição, transporte, estocagem, distribuição ou revenda de combustíveis,
bem como a adoção das providências necessárias à aplicação das
penalidades respectivas, descri minando quais seriam os órgãos
competentes para tanto.

Assim, dispõe que a desconformidade deverá ser comprovada
por laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP ou porentidade conveniada ou credenciada, que

realizará ensaio para análise da qualidade do combustível, cabendo ao
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e do Consumidor do Maranhão
- PROCON conservar as amostras colhidas, processar as defesas
administrativas e aplicar as respectivas sanções.

Destarte, a Lei Federal n° 9.847, de 26 de outubro de 1999 (art.
1°), já prescreve que a fiscalização das atividades relativas às indústrias
do petróleo e dos biocombustíveis e ao abastecimento nacional de
combustíveis será realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) ou por órgãos ou entidades do Poder
Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante convênio, no exercício do seu poder de polícia. Relacionando as
sanções administrativas aplicáveis a cada infração administrativa
apontada.

O Poder de Polícia, ressalta-se, corresponde à atividade
administrativa. a cargo dos órgãos e entidades da Administração Pública,
que se destina a condicional’ e restringir o exercício das liberdades
individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade com vistas a ajustá-
los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade (CUNHA
JÚNIOR, 2019). Cujo objetivo precípuo é prevenir ou obstar ações
contrárias ou nocivas ao interesse público, e garantir a eficácia da ordem
emanada pela autoridade administrativa competente, que dispõe de um
sistema de sanções aplicável em caso de descumprimento por parte do
administrado.

À Assembleia Legislativa Estadual, portanto, não caberia legislar
paralelamente sobre a matéria, claramente esgotada pela legislação federal,
criando conflito entre normas, em inobservância ao princípio constitucional
da hierarquia das leis.

Justificando-se, para tanto, na competência concorrente para
legislar sobre produção e consumo, sobre a qual versa o art. 24, inciso V,
da Constituição Federal, o qual estabelece expressamente em seu § lº que
à União competirá à elaboração de normas gerais, não detendo eficácia
a lei estadual que lhes for contrária.

Outrossim, ao imputar ao PROCON, à SEFAZ e à SEDIHPOP
atribuições relacionadas à apuração das desconformidades, através de
procedimento administrativo, com recepção e processamento de defesa e
recurso, e aplicação das sanções que descrimina, o Projeto de Lei em
comento acabou por violar o art. 43, incisos 1II e IV, da Constituição
Estadual, que prevê como de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre organização administrativa e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. Veja-se:

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

Como podemos observar, o constituinte originário, ao atribuir
esta prerrogativa ao Chefe do Poder Executivo, buscou conferir-lhe poderes
para realizar a organização entre os diversos órgãos da administração,
necessários para que possa desempenhar sua gestão e realizar as ações de
governo. Nessa medida, o Governador do Estado dispõe de juízo político,
de conveniência e oportunidade, quanto à engenharia necessária para
viabilizar a sua gestão.

Desta forma, é possível concluir que a propositura de Lei fere a
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o
Projeto de Lei Parlamentar dispõe sobre a organização, atribuições a órgãos
públicos ao tratarem de típica matéria administrativa, própria da organização
e funcionamento da administração, extrapolando as fronteiras reservadas
ao legislador estadual.

Diante dos argumentos expostos à guisa de razões, reconhecemos
a necessidade do veto em exame, visto estar em consonância com a legislação
em vigor.
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VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 138/2019, objeto da Mensagem n° 010/2020,
por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
n.º 138/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 428 /2020

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

e técnica legislativa do Veto Parcial Aposto ao Projeto de Lei  nº 095/2019,
de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de botão de emergência em ônibus coletivos e dá outras
providencias.

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

Através da Mensagem nº 087/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e o art. 64,
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nas razões do veto, a proposta legislativa em apreço visa determinar
que nos procedimentos licitatórios relacionados à contratação de serviço
de transporte público intermunicipal no Estado do Maranhão, se inclua
nos veículos utilizados “ Botão de Pânico”, dispondo sobre a finalidade e
o método de implantação do mecanismo.

Incialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez que
reforça o dever do Estado de garantir segurança às pessoas que se utilizam
de transporte coletivo urbano, serviço público essencial cujo provimento,
na forma dos artigos 6º e 187 da Constituição da                    República, lhe
compete.

E, a despeito de exigências do Legislativo quanto à gestão dos
serviços públicos, em geral, pela matéria, interferirem potencialmente no
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com as
concessionárias, não é esse o caso do Projeto de Lei em comento, posto
que a implantação da tecnologia, conforme disciplina o art. 1º, passará a ser
exigida tão somente nas licitações realizadas após a vigência da norma.

Alega ainda, a Sua Excelência o Governador do Estado, nas razões
do veto, que, todavia, há de ser negada sanção ao parágrafo único, do art.
1º, do Projeto de Lei nº 095/2019, haja vista que, ao estabelecer a necessidade
de afixação de cartaz informativo, que indicie a presença do “Botão do
Pânico” nos coletivos, frustra a finalidade da norma, potencializando o
risco de violência aos usuários dos serviços públicos de transporte, e
expondo, sobremaneira, os motoristas e cobradores dos coletivos,
responsáveis pelo acionamento do dispositivo. Verbis:

Art. 1º (...)

Paragrafo único. No interior de cada veiculo deverá ser afixado
cartaz de aviso informando aos passageiros sobre o botão de
pânico.

Ademais, há de se notar que no Art. 2º, § 2º, do Projeto de Lei em
comento, que o mecanismo será utilizado para estancar as situações de
violência listadas no caput, que indica a possibilidade de acionamento nas
hipóteses de “ assaltos, roubos, casos de violência contra funcionários ou
entre passageiros , e de destruição do veículo, por vandalismo ou incêndio”,
incita que o Botão de Alerta deverá ser posicionado em local invisível aos
passageiros.

Diante do que se conclui, que o dispositivo, ora vetado, desta
feita, faz clara oposição ao que dispõe o § 2º do Art. 2º, e sem atentar-se
para o fato de que a intenção da lei com a instalação do equipamento, e o
consoante posicionamento do mesmo em local não visível, é possibilitar
que os prestadores de serviço o acionem sem causar alarde dentre os
presentes, obsta a sua finalidade mediante a divulgação da existência do
aparelho.

Assim sendo, considerando que o dispositivo compromete
substancialmente a aplicabilidade do Projeto, forçoso reconhece a
necessidade de veto, por interesse público, ao parágrafo único, do art. 1°,
do Projeto de Lei n° 095/2019.

Diante o exposto, as razões do Veto Governamental aposto ao
dispositivo do Projeto de Lei nº 095/2019, são convincentes, visto que a
matéria tratada contraria o interesse público.

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

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

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 095/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 429 /2020

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

e técnica legislativa do Veto Parcial Aposto ao Projeto de Lei nº 118/2019,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em supermercados,
hipermercados, congêneres e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 088/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e o art. 64,
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto (§ 1º, do art. 1º
e o art. 3º).

Nas razões do veto, a proposta legislativa em apreço, “tem a
finalidade tornar obrigatória a disponibilização de balanças de precisão,
pelos supermercados, hipermercados e congêneres, a fim de que os
consumidores façam a conferência do peso das mercadorias previamente
embaladas. Obrigação semelhante é direcionada aos açougues, padarias,
abatedouros, feiras livres e estabelecimentos afins.
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Incialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez que

reforça as disposições do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da República
e o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos
adquiridos (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor2 ),
evitando, assim, que o cliente incorra em erro acerca da quantidade do
produto (publicidade enganosa3 ) e adquira mercadorias com vício de
quantidade.

Contudo, o art. 1º, §1º, assim dispõe:
Art. 1º Ficam os supermercados, hipermercados e congêneres,

obrigados a instalar balanças de precisão, para uso dos consumidores,
com a finalidade de conferência do peso das mercadorias previamente
embaladas e enlatadas pelo estabelecimento comercial, ou de
responsabilidade do próprio fabricante.

§ 1º As balanças deverão estar dispostas em local visível, de fácil
acesso e com ampla divulgação, sendo necessária a instalação de, no
mínimo, 3 (três) balanças em hipermercados, 2 (duas) balanças em
supermercados, e 1 (uma) balança em estabelecimentos congêneres, para
conferência pelos consumidores. [...] [grifo nosso]

O referido dispositivo estabelece a quantidade de balanças de
precisão que cada estabelecimento deverá disponibilizar aos consumidores,
de acordo com o formato de varejo em que se enquadre (hipermercado,
supermercado ou estabelecimento congênere).

 A despeito disso, a proposta legislativa não prevê o que se pode
considerar como hipermercado, supermercado ou estabelecimento
congênere, nem mesmo faz referência à eventual norma técnica ou jurídica
que estabeleça tal diferenciação.

A definição do que seja hipermercado, supermercado ou
estabelecimento congênere, para a garantia da segurança jurídica, deve,
necessariamente, pautar-se em critérios objetivos capazes conferir certeza
e estabilidade às relações jurídicas.

 Diante da inexistência de distinção normativa do que seja
hipermercado, supermercado ou estabelecimento congênere, para os fins
da proposta legislativa, o § 1º, do art. 1º, do Projeto de Lei nº 118/ 2019
abre margem à subjetividade, insegurança jurídica e eventuais sanções
arbitrárias.

No que tange à fixação de número de balanças por estabelecimento
comercial (três em hipermercados, duas em supermercados e uma em
estabelecimento congênere), faz-se oportuno registrar que, à luz do
princípio da proporcionalidade, qualquer medida só se legitima acaso
reste verificado, na prática, que ela é indispensável para o alcance do
interesse público, não podendo ser substituída por outra menos onerosa.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal), e, em
conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade,
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
direito justo e valores afins.

 A imposição de quantitativo fixo do número de balanças à
disposição dos consumidores desconsidera o fluxo efetivo de pessoas em
cada estabelecimento comercial, o que pode caracterizar exigência excessiva
ou desarrazoada.”

Alega ainda, a Sua Excelência o Governador do Estado, que nessas
circunstâncias, considerando a insegurança jurídica decorrente da não
definição do que se pode enquadrar, objetivamente, como hipermercado,
supermercado ou estabelecimento congênere, bem como a
desproporcionalidade da exigência de número fixo de balanças,
independentemente do fluxo efetivo de consumidores, oponho veto ao § 1º
do art. 1º do Projeto de Lei nº 118/2019 por padecer de vício de
inconstitucionalidade material.

Ademais, o art. 3º, do Projeto de Lei nº 118/2019, dispõe que os
estabelecimentos deverão disponibilizar em local visível e de fácil acesso,
cópia da Lei que torna obrigatória a instalação de balanças de precisão em
estabelecimentos comerciais, nos seguintes termos:

Art. 3º Os estabelecimentos mencionados nos arts. 1º e 2º
deverão disponibilizar em local, visível e de fácil acesso, cópia
da presente Lei.

Assim, a inviabilidade de cumprimento do disposto no referido
artigo e a consequente inobservância das disposições da norma poderão
levar, acaso sancionado, à aplicação de punições arbitrárias, o que implica
inconstitucionalidade, razão pela qual oponho veto ao art. 3º da proposta
legislativa em apreço.

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

Assim sendo, considerando que o dispositivo compromete
substancialmente a aplicabilidade do Projeto, forçoso reconhecer a
necessidade de veto, por interesse público.

Ao analisarmos a matéria, verificamos que as razões do Veto
Governamental (Veto Parcial), aposto aos dispositivos do Projeto de Lei
nº 118 /2019, são convincentes.

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

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

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 118/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 430 /2020

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 003/2020, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Constituição
do Estado do Maranhão para dispor sobre o Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência.

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

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e
a legalidade da Proposta de Emenda à Constituição Estadual – PEC
apresentada.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação, a
teor do que dispõe o art. 25, da CF/88.

A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989, em
simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu um
rito a ser seguido para ser reformada, sob pena de inconstitucionalidade.
É o que a doutrina chama de “Limitações Formais ou Procedimentais”.
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Quanto à admissibilidade da proposição, a presente PEC Estadual

preenche os requisitos insculpidos no art. 41, II, da CE/1989, e no art. 259,
II, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja: subscrição do
Governador do Estado.

Ademais, a proposta não esbarra nas limitações ao Poder de
Reforma contidas nos §§ 1° e 4°, do art. 41, da CE/1989, e no §2º, do art.
259, do RIALE: não está em vigor nem intervenção federal, nem Estado de
Defesa ou Estado de Sítio (anormalidades institucionais); e a matéria
constante na PEC Estadual em comento pode ser apresentada porquanto
não houve, na atual sessão legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou
havida por prejudicada com o mesmo objeto.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
apresentada nos termos do que dispõe o dispositivo constitucional acima
descrito, ou seja, o Governador do Estado tem a iniciativa para propor a
alteração à Constituição do Estado, não havendo, portanto, objeções nesta
fase do processo legislativo.

No mérito, a PEC Estadual também não encontra objeções para
sua aprovação, eis que a presente Proposta de Emenda Constitucional tem
por finalidade alterar as disposições da Constituição do Estado do
Maranhão (art. 57, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado do Maranhão, o Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência, que vigoraria até o ano de 2020) que permitirá que o
Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência vigore por tempo indeterminado
e, por conseguinte, contribua, em caráter permanente, para a garantia do
direito à igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a proposição, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante dos fundamentos apresentados acima, opina-se pela

aprovação da PEC Estadual nº 003/2020, por não constatar nenhum
vício formal nem material na proposição.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 003/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 431 /2020

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 316, de 18 de maio de
2020, que “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre
a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do
art. 19, da Constituição Estadual, e dá outras providências.

Em suma, a presente Medida Provisória autoriza a prorrogação,
por 90 (noventa) dias a vigência dos contratos temporários firmados com
fulcro no art. 2º, inciso VII, da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que fixa
a admissão de professores para o ensino fundamental, ensino especial,

ensino médio como necessidade temporária de excepcional interesse
público.

Esclarece a Mensagem Governamental que “tendo em vista a
pandemia de COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a alta taxa de transmissibilidade do Coronavírus (SARS-CoV-2)
e a inexistência, até o momento, de medicamentos e vacinas específicos
que curem e impeçam a transmissão do vírus, o Estado do Maranhão,
considerando a eficácia das estratégias não farmacológicas de
distanciamento social, suspendeu, até 31 de maio de 2020, as aulas
presenciais nas unidades de ensino estaduais (Secretaria de Estado da
Educação, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL),
bem como das instituições de ensino das redes municipais e nas escolas e
instituições de ensino superior da rede privada localizadas no Estado do
Maranhão”.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

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

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

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008
e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/
12/1998)
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
pois versa sobre contratação temporária de servidor público, ou seja,
aquele quem exerce cargo, função ou emprego público, assim como, não
está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Ademais, no direito público, toda contratação é considerada
exceção, pois a regra consiste no provimento através de aprovação em
concurso público ou nomeação de cargos de direção, chefia ou
assessoramento. Porém a contratação por tempo determinado não é
proibida, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos II e IX
do artigo 37 da Constituição Federal, bem como no inciso IX do artigo
19 da Constituição Estadual, caso em espécie, senão vejamos:

“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
(...)
II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...)
  IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;”
“Art. 19 – (...)
IX – a lei determinará os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;”

 Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformidade
com os dispostos constitucionais acima.

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

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

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

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

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

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

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

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

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento, dada a urgência da matéria tratada nesta Medida Provisória, em
especial, da necessidade de se evitar, com a maior brevidade possível, que
os contratos temporários tenham sua vigência exaurida à revelia do calendário
universitário, o que poderia comprometer a continuidade dos serviços
educacionais prestados pelas universidades estaduais do Maranhão.

Vale ressaltar que, a medida, portanto, está devidamente
demonstrada no preenchimento dos requisitos constitucionais de relevância
e urgência, previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, conforme
aduz a Mensagem Governamental.

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não temos
meios para realizar a referida análise.

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória objetiva, especialmente, garantir que, quando da
possibilidade de retorno seguro das aulas presenciais, os docentes
contratados temporariamente possam dar prosseguimento às atividades
acadêmicas, garantindo-se o direito à educação aos discentes, conforme
práticas de ensino e de formação antes iniciadas. Assim sendo, constata-se
seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 316/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 316/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 432 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

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

de Lei Ordinária nº 232/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Institui o Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental”, no
âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, na forma do substutivo, no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão
de Saúde, com emenda substitutiva adotada pelo  então Relator.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, 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 232/2019) 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 232/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 15 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

PROJETO DE LEI Nº 232 / 2019

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

Art. 1º – Fica instituído o “Selo Empresa Amiga da Saúde Mental”,
no âmbito do Estado do Maranhão, que será conferido às empresas que,
comprovadamente, contribuem à inclusão social de pessoas com
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transtornos mentais ou problemas psicológicos e doenças afins por meio
de ações, que visem o aperfeiçoamento, valorização e humanização nas
relações de trabalho, tanto do seu quadro de empregados contratados
diretamente, quanto dos que lhes prestam serviços através de terceiros.

Art. 2º É prerrogativa da empresa que aderir ao programa utilizar
o “Selo da Empresa Amiga da Saúde Mental” em suas peças publicitárias
e ser citada nas publicações promocionais oficiais.

Art. 3º São objetivos desta Lei:
I- a inclusão de pessoas com transtornos mentais ou problemas

psicológicos e doenças afins;
II- conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a importância

da inclusão social da pessoa com transtorno mental ou problemas
psicológicos e doenças afins;

III- o estímulo, incentivos e facilidades fiscais estaduais às
empresas beneficiadas com o Selo;

IV- promoção e prevenção da saúde mental;
V- outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à

participação e inclusão social das pessoas com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins na vida comunitária.

Art. 4º o Poder Público poderá credenciar instituição pública ou
privada para avaliar os empreendimentos que pleitearem o Selo “Empresa
Amiga da Saúde Mental” e fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios que
autorizam a sua concessão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 433 /2020

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

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 004/2020, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Constituição
do Estado do Maranhão para dispor sobre o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

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

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e
a legalidade da Proposta de Emenda à Constituição Estadual – PEC
apresentada.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação, a
teor do que dispõe o art. 25, da CF/88.

A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989, em
simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu um
rito a ser seguido para ser reformada, sob pena de inconstitucionalidade.
É o que a doutrina chama de “Limitações Formais ou Procedimentais”.

Quanto à admissibilidade da proposição, a presente PEC Estadual
preenche os requisitos insculpidos no art. 41, II, da CE/1989, e no art. 259,
II, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja: subscrição do
Governador do Estado.

Ademais, a proposta não esbarra nas limitações ao Poder de
Reforma contidas nos §§ 1° e 4°, do art. 41, da CE/1989, e no §2º, do art.
259, do RIALE: não está em vigor nem intervenção federal, nem Estado de
Defesa ou Estado de Sítio (anormalidades institucionais); e a matéria
constante na PEC Estadual em comento pode ser apresentada porquanto
não houve, na atual sessão legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou
havida por prejudicada com o mesmo objeto.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
apresentada nos termos do que dispõe o dispositivo constitucional acima
descrito, ou seja, o Governador do Estado tem a iniciativa para propor a
alteração à Constituição do Estado, não havendo, portanto, objeções nesta
fase do processo legislativo.

No mérito, a PEC Estadual também não encontra objeções para
sua aprovação, eis que a presente Proposta de Emenda Constitucional tem
por finalidade alterar as disposições da Constituição do Estado do
Maranhão (art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado do Maranhão, o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, que vigoraria até o ano de
2020), a fim de permitir que o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher vigore por tempo indeterminado e, por conseguinte,
assegure, em caráter permanente, condições para o efetivo exercício de
direitos fundamentais por parte das mulheres.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a proposição, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante dos fundamentos apresentados acima, opina-se pela

aprovação da PEC Estadual nº 004/2020, por não constatar nenhum
vício formal nem material na proposição.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 004/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 434 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

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

de Lei Ordinária nº 504/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Institui o “Dia Estadual da Conscientização e Combate às
Fake News - disseminação de notícias falsas”.

Concluída a votação, com a emenda supressiva, 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 504/2019) 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 504/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 15 de julho de 2020.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

PROJETO DE LEI Nº 504 / 2019

“Institui o Dia Estadual da Conscientização e
Combate às Fake News - disseminação de notícias
falsas”.

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do estado do Maranhão o dia
24 de março como o Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake
News - disseminação de notícias falsas.

Art. 2º - A instituição deste dia tem o objetivo de estabelecer um
marco da abordagem para criação, divulgação e disseminação de notícias
falsas e conscientização sobre efeitos e consequências jurídicas.

Art. 3º - “Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake
News” compreenderá a realização de seminários, ciclos, palestras, vídeos
e demais ações educativas.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 435/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 107/2020, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que propõe autorizar o Poder
Executivo, em todo o âmbito do Estado do Maranhão, a antecipação de
pagamento do abono anual (13° salário) aos servidores públicos
municipais e estaduais, desde que façam a solicitação pessoalmente,
para o primeiro semestre do ano de 2020.

A Constituição Estadual, seguindo o regramento da Constituição
Federal, disciplina no art. 43 algumas matérias que precisam ter iniciativa
privativa do Governador para se tornarem válidas, dentre as quais se
encontra a organização administrativa, servidores públicos e a previsão
de atribuições aos órgãos do Executivo.

Assim, ao instituir autorização para antecipação de gastos, cria-se
a obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a regra
de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente. Senão vejamos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008
e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Parágrafo único. A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013)

 A iniciativa reservada do executivo é fruto de disciplina expressa,
não podendo o poder legislativo dar início a Projetos de Leis destinados à
organização administrativa, servidores públicos e regulação de matéria
orçamentária. O constituinte originário, ao atribuir essa prerrogativa ao
Chefe do Executivo, buscou conferir-lhe poderes para realizar a organização
e reorganização administrativa, necessários para que possa desempenhar
sua gestão.

    Além disso, caso seja considerado que a proposição em análise
não é uma lei que cria atribuição, indubitavelmente será tido como uma lei
que autoriza o Executivo a fazer a atribuição. Assim, essa propositura de
lei seria considerada como autorizativa, o que também não é
permitido.

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a
quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já
lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a
autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na
Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar; por
ferirem o princípio constitucional da separação de poderes (parágrafo
único, do art. 6º, da CE/89).

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 107/

2020, por ser inconstitucional, visto que viola o princípio da reserva de
iniciativa e, por conseguinte, o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 107/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 437 /2020

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

do Projeto de Lei nº 214/2020, de autoria do Poder Executivo, que Cria
o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI, e dá outras
providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, institui, no âmbito da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, o
Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI que terá por
finalidade captar e gerir recursos destinados ao fomento de ações de
conservação e produção voltadas aos povos indígenas, no âmbito do Estado
do Maranhão.
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Esclarece a Mensagem Governamental que a propositura em

apreço, reflete o reconhecimento, por parte do Estado do Maranhão, da
importância da atuação estatal na garantia da dignidade de vida aos povos
indígenas, que está diretamente associada à garantia da. segurança alimentar
e nutricional e à melhoria das condições socioeconômicas, em especial, por
meio de alternativas que viabilizem a geração de renda.

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, Justiça e Cidadania, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

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

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

O art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Estadual em repetição
obrigatória da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que são de iniciativa
privativa do Governador do Estado às leis que disponham sobre:
“organização administrativa e matéria or-çamentária” e “criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual”.

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 214/

2020, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 214/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 438 / 2020

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

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 320, de 10 de julho de 2020, que Dispõe sobre os
efeitos da Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, que altera a
Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

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

A presente Medida Provisória altera a Medida Provisória nº 317,
de 05 de junho de 2020, que alterou as idades de transferência para a
reserva remunerada e de reforma dos militares estaduais, permitindo que,
todos os postos e graduações, pudessem colaborar por mais tempo para o
cumprimento das missões institucionais de suas respectivas corporações,
bem como possam ter a oportunidade de alcançar os graus hierárquicos
mais elevados de seus quadros.

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

Da Constitucionalidade Formal
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2020 33
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

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

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

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

  De acordo com o art. 43, III e IV, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização
administrativa” e “servidores públicos do Estado”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos

dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.
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Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

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

No que concerne ao mérito, a medida visa fortalecer o efetivo
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão,
e retroage, a 09 de março de 2020, os efeitos da Medida Provisória nº
317, de 05 de junho de 2020. No mais acreditamos que é meritório por
estar presente o interesse público, ser conveniente e oportuno.

Por fim, objetivando aprimorar o texto da Medida Provisória,
sob exame, sugerimos que a mesma, seja aprovada na forma de Projeto
de Lei de Conversão, visto que a Medida Provisória já foi apreciada e
transformada na Lei nº 11.295, de 14 de julho de 2020, que Altera a Lei
nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluímos pela aprovação da Medida

Provisória nº 320, de 10 de julho de 2020, com a ressalva que não
houve a apresentação do impacto financeiro e orçamentário. Além
disso, deve ser consignado que a matéria tratada no Corpo da Medida
Provisória em análise, não encontra vedação constitucional e, por
conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma do Projeto
de Lei de Conversão, com a sugestão acima proposta.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 320/2020, nos termos
do voto do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ciro Neto

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2020

Dispõe sobre os efeitos da Lei nº 11.295, de 14 de
julho de 2020, referente à Medida Provisória nº
317, de 05 de junho de 2020, que altera a Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia
Militar do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º A redação dada pela Lei nº 11.295, de 14 de julho de
2020, referente à Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, ao
item 2 da alínea “a” e à alínea “c” do inciso I do art. 120, bem como aos
itens 1 e 2 da alínea “a” e à alínea “b” do inciso I do art. 125 da Lei  nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, retroage seus efeitos a 09 de março
de 2020, salvo quanto aos atos de transferência para a reserva
remunerada já consumados e publicados.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE, REALIZADA AOS 08 DIAS DO MÊS DE JULHO
DO ANO DE 2020, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVAGELISTA -  Presidente
CIRO NETO
CARLINHOS FLORÊNCIO
ARISTON SOUSA
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

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

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de julho de 2020.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE JULHO
DO ANO DE 2020, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVAGELISTA -  Presidente
ADELMO SOARES
CARLINHOS FLORÊNCIO
ARISTON SOUSA
ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

147/2020, (MENSAGEM GOV. Nº024/2020) – que DISPÕE sobre as
Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária  de 2021,
e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de julho de 2020.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão
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