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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 29 DE JULHO DE 2020

I - PROPOSTAS DE   EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO - VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 51 R. I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2020, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM Nº 045/2020, QUE ALTERA A CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO PARA DISPOR SOBRE O FUNDO
ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COM PARECER
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEP. RICARDO RIOS.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2020, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM Nº 049/2020, QUE ALTERA A CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO PARA DISPOR SOBRE O FUNDO
ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEP. RICARDO RIOS.

3. PROJETO DE LEI Nº 587 /2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DA IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA
REVERSA NO ESTADO DO MARANHÃO PARA RECOLHIMENTO
DOS PRODUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES
TÉCNICAS.

4. PROJETO DE LEI Nº 254/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, INSTITUI A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO RELACIONAMENTO
ABUSIVO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 259 /2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITA QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI N° 286/ 2020 DE SUA AUTORIA.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius Louro.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o senhor segundo secretário para fazer a leitura do texto
bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ata lida e considerada aprovada.

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 291 / 2020

Institui a “Semana de Valorização da Vida do
Trabalhador” no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
“Semana de Valorização da Vida do Trabalhador”, a realizar-se, anualmente,
na semana que compreende o dia 28 de abril, objetivando:

I – promover a cultura da prevenção às doenças, em especial as
ocupacionais e os acidentes de trabalho;

II – lembrar e homenagear, anualmente, aqueles que perderam a
vida, nos locais de trabalho;

III – tornar o evento de elevada importância a cada ano, no
chamamento da atenção do Estado, de sua meta de diminuir os acidentes
de trabalho e doenças ocupacionais;

IV – promover culturalmente o valor da efetividade da
implementação das normas de saúde e segurança do trabalho nos ambientes
de trabalho estabelecidos no Estado;

V – conscientizar e inibir empregadores e dirigentes de
estabelecimentos públicos estaduais de ações de desrespeito à saúde e à
segurança no trabalhador;

VI – mobilizar e agregar os sindicatos e entidades de representação
de trabalhadores, bem como entidades da sociedade civil que discutem a
questão do trabalho, às atividades e eventos desenvolvidos durante a
“Semana de Valorização da Vida do Trabalhador”;

VII – criar campanhas de esclarecimento nas escolas públicas e
privadas sobre as medidas a serem adotadas com a finalidade de reduzir a
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais;

VIII – Conscientizar sobre a importância da implementação das
medidas de proteção coletiva (EPC), bem como, do uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI), na eliminação e/ou redução da ocorrência de
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

Art. 2º – O Poder Executivo poderá instituir Programa de
Valorização da Vida do Trabalhador, com o objetivo de orientar e fiscalizar
os empregadores sobre a adoção de medidas necessárias à redução das
ocorrências de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

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

JUSTIFICATIVA

O mês de abril é o mês dedicado a discutir, juntamente com a
sociedade, a saúde, a segurança e a prevenção de riscos no ambiente de
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trabalho. A data, instituída pela Organização Internacional do Trabalho e
incluída em seu calendário, ganha cada vez mais repercussão com a
instituição de campanhas de orientação à redução dos acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais.

Porém, algumas alterações se fazem necessárias para adequação
das datas comemorativas do estado, bem como à proposição de que a
orientação à prevenção dos acidentes de trabalho se inicie nas escolas, a
fim de criar desde a primeira infância, a consciência preventiva nos futuros
trabalhadores.

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

INDICAÇÃO Nº 918 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, sejam adotadas providências para a implantação do 5º ano do Ensino
Fundamental I na Creche Escola Sementinha, mantida pelo Poder Legislativo
Estadual.

O ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica,
com nove anos de duração, esta fase escolar atende estudantes dos 6 aos
14 anos e é dividida em duas fases: Anos iniciais, também conhecido como
Ensino Fundamental I, e Anos Finais, que pode ser chamado de Ensino
Fundamental II. O 5º ano do Ensino Fundamental encerra os anos da
primeira etapa. Nesta série procura-se ampliar e aprofundar conceitos,
considerando o processo de ensino e aprendizagem realizados nos anos
anteriores. Além disso, é um ano de transição para os Anos Finais do
Ensino Fundamental.

Considerando que a Creche Escola Sementinha já atende crianças
até o 4º ano do Ensino Fundamental I e, objetivando garantir um sistema de
aprendizagem com maior qualidade aos filhos e dependentes dos servidores
desta Casa Legislativa, atendendo o anseio dos mesmos., apresentamos a
presente Indicação, contando com o apoio do ilustre Presidente Othelino
Neto e demais pares no atendimento da mesma.

SALA DAS SESSÔES  DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de julho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 919 /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 Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula, solicitando a transformação para UPA – Unidade
de Pronto Atendimento, do Hospital de Campanha localizado no
município de Santa Inês, em decorrência da iminência do fechamento do
mesmo.

O Hospital de Campanha na cidade de Santa Inês visou aliviar o
sistema de saúde, evitando uma sobrecarga. O investimento em hospitais
de campanha em meio a uma crise sanitária é uma recomendação da
Organização Mundial de Saúde – OMS e muito bem administrada e
executada pelo Governo do Estado.

Passamos por um momento muito difícil e delicado mundialmente
e infelizmente ainda não temos remédios eficazes e capazes de nos proteger
do novo Coronavírus e a única solução por enquanto, é o confinamento
dentro de nossas casas. Alguns serviços não podem parar e, dentre eles, o
atendimento diuturnamente das pessoas doentes com inúmeras
comorbidades, fazendo-se necessário que após o fechamento do Hospital
de Campanha localizado no município de Santa Inês, o Governo possa
transformá-lo numa Unidade de Pronto Atendimento – UPA, atendendo

desta forma não somente aos munícipes santa-inesenses, como também,
toda a região do Vale do Pindaré.

Visto que se trata de saúde humana, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 28 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.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, desde já, eu quero aqui a agradecer novamente
pela hospitalidade junto a Casa do Povo, eu que estava ausente da
Assembleia Legislativa, desde o isolamento, da pandemia, agora estou
regressando a esta Casa, novamente, e trazendo boas novas da região do
Médio Mearim. Muitos acontecimentos políticos na nossa região, na
nossa cidade, em Trizidela do Vale e Pedreiras, mas eu junto com todo
grupo da cidade de Trizidela do Vale, onde eu quero aqui saudar a presidente
do PCdoB, de Trizidela do Vale, Ana Cláudia, e seu esposo Lúcio, que se
encontra aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, lá no nosso
gabinete, e queria agradecer pelo apoio do ex-prefeito Paulo Maratá, pelo
apoio da Ana Cláudia, presidente municipal do PCdoB, em Trizidela do
Vale, pelo apoio do Lúcio Maia, pelo apoio do vereador Paulo Chicote,
pelo apoio do empresário Careca do Gavião e pelo apoio dos pré-candidatos
a vereadores do nosso grupo, pelo apoio também de toda população de
Trizidela do Vale, uma cidade onde fui vice-prefeito, onde comecei minha
carreira política, uma cidade que tive 4.800 votos dos amigos em Trizidela
do Vale, na minha primeira eleição e fui reeleito com uma votação em
Trizidela do Vale de mais de 5.400 votos. Foi um reconhecimento do
trabalho do Deputado Vinícius Louro, foi um reconhecimento, Deputado
Edivaldo Holanda, já que V. Exa. está nos assistindo pelas redes sociais,
por videoconferência, foi um reconhecimento de um esforço, de uma
credibilidade, de uma confiança do povo de Trizidela do Vale. Hoje, eu vejo
várias pessoas nos grupos de WhatsApp da nossa cidade dizendo que foi
A, que me deu voto, que foi B, que me deu voto. Quem me deu voto foi o
povo, Deputado Zito Rolim, esse povo foi quem confiou e avaliou o
nosso trabalho junto à Cidade de Trizidela do Vale. Foram mais de 22km
de asfalto, na nossa Cidade de Trizidela do Vale, foi o Corpo de Bombeiros,
que hoje está instalado lá, que eu quero agradecer ao Governador Flávio
Dino, pelo grande trabalho também realizado na Cidade de Trizidela do
Vale. E isso, nos credencia hoje, Deputado Othelino Neto, ser pré-candidato
a prefeito da Cidade de Trizidela do Vale. Eu fico feliz pelo acolhimento,
Deputado Adriano Sarney, do povo de Trizidela do Vale com a nossa pré-
candidatura, cada momento que passa é um crescimento ímpar, quando a
gente conversa com as pessoas, é um entendimento onde vê que o progresso
de Trizidela do Vale não pode parar, e esse progresso, Deputado Marco
Aurélio, o Deputado Vinícius Louro faz parte, o Deputado Vinícius Louro
ajudou e ainda ajuda, porque dias melhores para Trizidela do Vale, nós
iremos fazer. Trizidela do Vale, Deputado Ariston, hoje, está em outro
patamar, e nós vamos subir ainda mais. Nós conseguimos preparar uma
infraestrutura para aquele povo. Hoje, uma cidade toda asfaltada, uma
cidade, onde nós temos aí várias estruturas melhorando a qualidade de vida
do povo. Mas agora, Deputado Carlinhos Florêncio, nós temos que dar
oportunidade para essas pessoas, nós temos que trazer emprego e renda
para o povo de Trizidela do Vale, nós não podemos admitir que a política
antiga volte àquela cidade, que a política antiga, Deputado Ariston, do
político chegar ir dando esmola, dando dinheiro ali, achando que está
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fazendo o bem, e não está, porque ele está tirando da máquina pública, está
tirando do seu povo, e nós temos que voltar a política do progresso,
Deputado Paulo Neto, aquela política onde o povo não dependa de político,
e ela depende, sim, de uma saúde, dependa de uma educação, dependa de
uma infraestrutura ímpar que o município possa oferecer. E, além do mais,
Deputada Detinha, minha futura prefeita de São Luís, uma independência
financeira, onde a gente vai gerar emprego, gerar renda, possibilitando
grandes indústrias se instalarem na cidade de Trizidela do Vale. E, hoje, eu
quero aqui dizer para todos os Deputados, e acabar com os burburinhos,
só para concluir, Senhor Presidente, os burburinhos da nossa cidade, sou
pré-candidato a Prefeito da Cidade Trizidela do Vale, sou pré-candidato a
Prefeito, onde nós temos um projeto de dias melhores para a nossa cidade,
meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, onde V. Ex.ª está?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Presidente, só
parabenizar a coragem do Deputado Vinícius Louro, e desejar ao Deputado,
boa sorte nessa caminhada em Trizidela do Vale, que V. Ex.ª tenha sucesso,
Deputado.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, amigas e amigos deputados e deputadas
presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu venho a
essa tribuna, mais uma vez, para parabenizar a Fetaema. Hoje está tomando
posse a nova direção da Fetaema, companheira Ângela Silva, primeira
mulher presidente da Fetaema, se eu não me engano, ocupando um cargo
importantíssimo em nível da luta do homem e da mulher do campo.
Parabenizar a Ângela. Parabenizar também o Chico Miguel, mais uma vez,
senhor presidente, pelo grandioso trabalho que ele fez frente à Fetaema em
defesa da agricultura familiar do Maranhão e desejar muita sorte, muita
luz, para essa guerreira jovem do Mearim, nosso companheira Ângela, que
ela possa, se Deus quiser, fazer um grande trabalho, dando continuidade
ao trabalho do nosso companheiro Chico Miguel e agradecer a toda direção
da Fetaema que fez esse trabalho, desejo sorte, muita paz, discernimento
atravessamos, de fato, momento histórico no nosso país. Além de uma
crise financeira, uma crise imensamente política e também uma crise sanitária.
Mas Deus haverá de nos abençoar e nos proteger sempre porque o povo
do Brasil e do Maranhão continuam sempre na resistência e nós vamos
estar juntos nessa batalha. Companheira Ângela, a Fetaema pode continuar
contando conosco. Nós estaremos aqui em defesa da agricultura familiar,
do homem e da mulher do campo sempre aqui presente. Um forte abraço!
Era só, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Deputados, Deputadas,
imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta Sessão. Na última
semana, o governo do Estado dando uma resposta efetiva, uma resposta
forte enviou todo o aparelhamento da segurança pública do Estado para a
cidade de Imperatriz, enfrentamento às ações criminosas ocorridas em
Imperatriz. Em dois dias seguidos, foram várias ações, a começar pela
tentativa de incêndio da Escola Estadual Amaral Raposo, na região do
Grande Parque Alvorada. Na mesma noite uma ação, um incêndio de um
ônibus, em Imperatriz, na noite seguinte, a tentativa de incêndio de ônibus
em Davinópolis. E em seguida, relata o prefeito de Imperatriz, o incêndio

a equipamentos no pátio da Prefeitura, de uma secretaria da Prefeitura de
Imperatriz. O Governador Flávio Dino, de forma muito determinada,
enviou toda a cúpula da segurança pública do Estado e junto com essa
cúpula, dezenas, e dezenas de policiais foram reforçar a segurança em
Imperatriz com ações muito integradas. Destaco a presença, por vários
dias, do Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela; do Comandante-
Geral da Polícia Militar, o Coronel Pedro Ribeiro; do Delegado-Geral da
Polícia Civil, Dr. Leonardo Diniz; do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, o Coronel Célio Roberto, assim como diretores e
superintendentes de vários órgãos da Polícia Civil, todos envidados nos
esforços integrados com a tropa que foi ampliada. E assim a operação
“Imperatriz Segura”, por vários dias consecutivos, intensificou uma
operação planejada que articulou a inteligência policial e a ação firme. O
crime, o mal não pode avançar em Imperatriz. Esses movimentos não são
vistos como algo isolado, são vistos como atentado à população de
Imperatriz, e não podem perdurar. A ação firme do governo do Estado
nessa grande integração das forças policiais, intensivamente, nos bairros
de Imperatriz e em todos os lugares. E o próprio secretário de Segurança
Pública, o comandante-geral da polícia e todos que integram a cúpula da
polícia, eles mesmos foram todas as noites para as ruas. Viraram a noite
nos bairros fazendo operações policiais e Imperatriz sabe reconhecer e
valorizar a presença da polícia. Imperatriz se sente bem com a polícia nas
ruas, com operações permanentes e Imperatriz respeita. O próprio
secretário de Segurança me relatou que quando passava em bairros da
cidade, a população aplaudia, aplaudia esta iniciativa. Não podemos baixar
a cabeça ante essas ações criminosas. Não deu em outra. Nesses dias de
ações intensas dessa integração da polícia, foram presas 111 pessoas, 111
pessoas com acusação seja de estarem envolvidas nessas ações criminosas,
sejam também por outros crimes: tráfico de drogas, porte ilegal de armas e
tantas outras ações. Trinta dessas pessoas foram presas em flagrante,
destaco ainda a apreensão de 26 armas de fogo e destaco ainda, que dois
desses acusados que foram presos em Imperatriz fazem parte de uma
atuação no crime em nível nacional e internacional, sendo inclusive acusados
de terem participado da linha de frente daquela ação no presídio, lá no
Amazonas, lá em Manaus. E faço questão, Presidente, de destacar essa
ação ostensiva, mas também a marca dessa ação, a cúpula da segurança
retornou a São Luís, mas a ação continua, a Operação Imperatriz Segura
continua com essa ação integrada de toda a polícia. Governo do Estado
também garantiu 8 novas viaturas para Imperatriz, 4 para o 3º Batalhão e
4 para o 14º Batalhão já foi autorizada e já serão adquiridas sob a determinação
do Governador Flávio Dino. Eu faço questão, Presidente, de destacar
porque nunca Imperatriz recebeu um aparato tão forte da polícia. Imperatriz
tem recebido muito investimentos na segurança pública. Destaco o
fortalecimento das delegacias com a implantação da Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente, a nomeação de novos servidores, com várias
viaturas que foram ao longo do Governo Flávio Dino, com a implantação
fixa do CPA i3, porque antes era a distância era a partir de São Luís, assim
o comandante, o comando de policiamento da área do interior da região que
compreende de Buriticupu até o Estreito, ela é coordenada por Imperatriz
mesmo, com um ótimo comando do Coronel Andrade. A descentralização
desta ação foi muito importante, a nomeação de muitos policiais para
Imperatriz, para região, mas numa hora dessas em que exige uma força
maior ali está a força do Estado. Agora mesmo, já foram garantidos, pelo
próprio delegado-geral da Polícia Civil e pelo Secretário Jefferson Portela
que serão enviados mais delegados para Imperatriz e também mais agentes
que irão reforçar, investigadores que irão reforçar a atuação da Polícia
Civil, da polícia investigativa. Dessa forma, Presidente, faço questão de
parabenizar essa iniciativa firme e forte determinada do Governo do Estado,
faço questão de parabenizar, todos são bem-vindos, a polícia é bem-vinda
em Imperatriz, o reforço policial, o reforço das condições, todos são bem-
vindos. Estive junto com o Secretário Clayton e com o Deputado Rildo
Amaral dialogando, de perto, com este comando da Secretaria e das polícias,
são bem-vindas essas ações. Imperatriz agradece, Imperatriz reconhece e
Imperatriz precisa cada vez mais deste reforço. Deputado Carlinhos,
finalizando a minha fala, eu quero, ainda nessa temática da polícia,
Presidente, valorizar uma atitude heroica, de dois policiais de Imperatriz.
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Neste último domingo, eles vinham do momento de lazer, estavam de
folga, vinham do Riachão e no meio do caminho ocorreu um acidente onde
estavam uma mulher, um jovem de 17 anos e uma criança de 3 anos. E o
carro de uma ponte e ficou submerso, eles chegaram prontamente, enviados
por Deus, com certeza, chegaram prontamente, e tinham ali a possibilidade,
Deputado Fábio Braga, a possibilidade e fazer aquele resgate daquelas
duas pessoas. A mulher conseguiu sair, e o jovem estava desacordado,
submerso, o carro ficou totalmente submerso, não era um resgate fácil, e a
criança estava submersa, presa a cadeirinha, lá do banco de trás. Aqueles
dois policiais, o Eduardo Cipião e o Cleiton, o Eduardo é do 3º Batalhão,
e o Cleiton é do 14º, ambos de Imperatriz, se dedicaram com muita perícia,
com muita coragem, e com muito amor, e fizeram este resgate, salvaram os
dois, uma atitude que merece o nosso respeito. Poderiam, de repente,
encontrar a dificuldade do resgate, e, de repente, observar que nessas
dificuldades não poderia ser feito, mas eles se arriscaram, e conseguiram
salvar duas vidas. Atitude nobre, e que sabemos que todos os policiais,
dedicados, honrados, fariam a mesma coisa, e para além dos policiais, todo
cidadão que ama a vida, que ama o próximo, faria a mesma coisa, e Deus
lhes deu a oportunidade, de estarem no momento e na hora que seriam os
únicos a terem condições de salvá-los, e eles salvaram, e a essas duas vidas,
que foram salvas, graças a Deus e a força e a atitude desses dois policiais,
a gente faz questão aqui de homenagear: soldado Eduardo Cipião e o
soldado Cleiton, ambos de Imperatriz, eles foram reconhecidos pelo
secretário de Segurança, ainda ontem, foram reconhecidos pelo Comando-
Geral da Polícia Militar. Mas eu faço questão, Presidente, de destacar e de
homenagear a atitude corajosa, heroica desses dois policiais que conseguiram
salvar as vidas desta criança e deste jovem. Quero dizer, Presidente, que
estou entrando com apoio do deputado Rildo Amaral, com proposição de
reconhecimento desta Casa a esses dois nobres policiais pela atitude
corajosa. Vale a pena valorizarmos a vida! A vida importa! Precisamos
defender cada vez mais a vida, protegê-la, valorizá-la, promover a vida,
promover a paz. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem apartes. Registro a
presença do Deputado Fábio Braga, está no Plenário.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas. Hoje quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa
oportunidade. Mas eu venho a essa tribuna com sentimento de tristeza.
Estive recentemente na Cidade de Santa Inês e a notícia que tivemos, que,
dia 30 desse mês, irá fechar o hospital de campanha no município de Santa
Inês. Sabemos que, o quanto foi importante esse hospital para o município
e como ele deve continuar. Santa Inês em si, ela teve uma estrutura preparada
para o covid, macrorregional teve essa ampliação, tivemos o suporte desse
hospital de campanha. Mas, deputado Yglésio, V.Exa. é conhecedor aqui
da Saúde, sabemos que essas demandas de outras doenças são encaminhadas
aqui para a nossa capital e quanto estão sobrecarregados os hospitais, os
Socorrão, o Carlos Macieira nem se fala, nem sequer tem leitos. E nós
estamos lidando, Senhores Deputados, são com vidas, são com seres
humanos. E por isso hoje estou encaminhando dois Ofícios, um para o
Governador Flávio Dino e um para o Secretário Carlos Lula, pedindo que
continue o funcionamento desse hospital, transformando em uma UPA
para a cidade de Santa Inês, porque eu sou conhecedor, falo como cidadão.
Nós não temos a mínima estrutura para a saúde em Santa Inês e sabemos
a importância desse Hospital de Campanha ser transformado em uma
UPA para o município. E para finalizar nós sabemos que essa pandemia,
nós aprendemos algo, algo até positivo, quando, realmente, há necessidade,
sempre nós damos um jeito, sempre procuramos uma forma para se adaptar
na ocasião e essa pandemia ela vem ensinar para todos. Por isso é que
reforço novamente esse pedido: a transformação do Hospital de Campanha
para uma UPA para o município de Santa Inês, porque tenho absoluta
certeza de que cada cidadão do município irá reconhecer se o Secretário
Carlos Lula fará isso pela nossa cidade, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
quem nos acompanha por meio da TV Assembleia, por meio das redes
sociais, do site, Deputados Toca Serra, Pastor Ribinha, Deputado Fábio
Braga, sejam muito bem-vindos a esta Casa, eu tenho certeza de que
V.Exas. têm muito a contribuir com o Maranhão, sobretudo, no momento
em que vivenciamos uma crise econômica, de uma crise sanitária, importante
a presença dos Senhores neste Parlamento, de uma Assembleia que tem
contribuído cada vez mais e que tem se destacado nesse momento da
pandemia sob a liderança do Presidente Othelino. Mas, Senhores
Deputados, o que me traz à tribuna hoje, é para relatar uma fala que tive na
semana passada e para, obviamente, informar o quê aconteceu, Deputado
Rafael Leitoa. Semana passada, eu trouxe aqui um tema que diz respeito ao
Residencial José Chagas, que fica no bairro do São Francisco, na Avenida
Ferreira Gullar, onde tem o objetivo de retirar das palafitas, moradores da
Vila Jumento e da Portelinha, que fica ali dentro do São Francisco.
Trouxemos esse tema ao debate, aqui na Assembleia Legislativa, mostramos
que havia uma questão burocrática falando mais alto do que a vida das
pessoas e, a partir daí, nós começamos a fazer um diálogo permanente.
Conversamos com o secretário Raimundo Reis, na Secretaria das Cidades,
conversamos com a empresa Amorim Coutinho, conversamos no cartório
responsável por fazer a toda documentação e conversamos na Caixa
Econômica Federal. Após fazermos toda uma avaliação daquilo que estava
acontecendo, chegamos realmente a conclusão de que, a obra estava pronta,
a água entregue, esgoto entregue, Corpo de Bombeiros autorizando a entrada
das pessoas e a burocracia falando mais alto do que a vida daqueles seres
humanos. Nós tivemos casos aqui em São Luís atípicos, como as ventanias
que todos acompanharam, Deputada Daniella, e, graças a Deus, isso não
aconteceu naquela região do São Francisco. Alguns dias atrás, semanas
atrás, nós tivemos infelizmente um curto circuito nas palafitas, algumas
pegaram fogo e foi um caos total e esse mês de agosto é um mês geralmente
de maré alta e que iria provavelmente invadir novamente aquelas palafitas.
Então, não fazia sentido termos obras prontas, termos apartamentos
prontos e seus donos já designados e não ter a transferência dessas pessoas
para esses apartamentos. Pois bem. Após a reunião com a Caixa Econômica
Federal, aqui em São Luís, eu, o Deputado Juscelino Filho, a
superintendência chegamos à conclusão da necessidade de um diálogo com
o ministro do Desenvolvimento Regional. O Deputado Juscelino Filho,
conversou com o ministro de Desenvolvimento Regional, que garantiu que
até esta sexta-feira, essas famílias serão transferidas para os apartamentos.
Deputado Juscelino mostrou a necessidade que nós estamos passando
com essas famílias, a necessidade delas serem transferidas, deputado
Adriano, de forma urgente, e o ministro foi sensível e autorizou que seja
feita a transferência dessas famílias, antes mesmo de toda documentação
estar pronta, porque não faz sentido, a empresa está em falta com a entrega
da documentação e as famílias estarem aguardando por isso para receberem
seus apartamentos. Portanto, conseguimos do ministro de Desenvolvimento
Regional a garantia, deputado Ricardo Rios, da transferência dessas famílias
até sexta-feira, daqui em diante, fica por responsabilidade do governo do
Estado, da Secretaria das Cidades, essa transferência. E como representante
da população de nosso Estado, neste caso especificamente dos moradores
da Portelinha, dos moradores da Vila Jumento, ficarei atento e
acompanhando diuturnamente a garantia da palavra do ministro do
Desenvolvimento Regional da transferência dessas famílias para o
Residencial José Chagas. Presidente, faço aqui este registro e registro a
minha felicidade junto com aquelas pessoas de ver este sonho se tornando
realidade, parabenizo todos os envolvidos nesta causa. Era este o registro,
Senhor Presidente.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2020 7
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do

orador) – Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, telespectadores da TV Assembleia, colegas parlamentares
que acompanham a sessão remotamente. Senhor Presidente, venho, nesta
manhã de hoje, primeiro, cumprimentar e saudar os nossos colegas que
tomaram posse agora, nesta sessão, Deputado Fábio Braga, Deputado
Toca Serra, Deputado Pastor Ribinha, sejam bem-vindos, tenho certeza
absoluta que todos V. Ex.ªs colaborarão muito pelo nosso Estado, sejam
todos bem-vindos. Senhor Presidente, mas também quero destacar sobre
a política, sobre as eleições municipais, e quero iniciar a minha fala, neste
primeiro momento, falando da grande junção da Oposição, no município
de Parnarama, na pré-candidatura do companheiro Romildo Fonseca, pelo
PDT, que conseguiu ali ser indicado pelo grupo de Oposição para ser pré-
candidato, deu uma mexida importante na política de Parnarama, Parnarama
há muito tempo é administrada por dois senhores, Dr. Davi e o Prefeito
atual Raimundinho Silveira, que está no 5º mandato, buscando a sua reeleição
e indo, talvez para o seu 6º mandato. E, quero dizer que estaremos juntos
com o companheiro Remildo, junto com a Oposição de Parnarama para
que Parnarama tenha um novo gestor, a partir do dia 1º de janeiro de 2021,
para que melhore suas políticas públicas, para que tenha uma visão diferente,
Remildo é filho de Parnarama, lá da feitoria, conhece o município como
ninguém e tenho certeza absoluta que será um excelente prefeito. Tem o
nosso apoio, apoio do deputado Gil Cutrim que, com certeza, faremos
uma belíssima campanha, conversando com o povo, de casa em casa, como
tem que ser a política, como tem que ser a democracia e confio muito na
população de Parnarama que, com certeza absoluta, quer uma renovação
não apenas por renovação, mas uma renovação de mentalidade, de vigor,
de zelo e de cuidado com a cidade de Parnarama. Tenho certeza absoluta
que esta eleição será diferente no município de Parnarama e a chapa
composta, encabeçada pelo o companheiro Remildo Fonseca, será vitoriosa.
Mas, senhor Presidente, quero neste outro momento do Pequeno
Expediente, colocar aqui o grande investimento, a grande obra de
pavimentação asfáltica que está sendo executava neste momento no
município de Timon, por meio de um recurso articulado pelo senador
Weverton Rocha que, agora sim, temos um senador que trabalha pelo
estado do Maranhão. Quero agradecer ao empenho, a luta do senador para
o nosso município; nesta primeira etapa, nós iremos pavimentar 35km de
asfalto na cidade de Timon e logo mais à tarde, inclusive acompanhando o
presidente Othelino, do seu próprio senador Weverton, fazer uma vistoria
ao local desta obra, desta importante obra para o município. Tenho certeza
absoluta de que a população de Timon, muito grata, um recurso que veio
trabalhado, desde o ano de 2019, que conseguiu ser empenhado no final do
ano, a prefeitura como toda licitação desse volume de recursos é um pouco
demorada, mas conseguimos a liberação da ordem de serviço e as obras
iniciaram. Então, tenho certeza que como já foi colocado que é um dos
maiores investimentos na cidade de Timon, a gente tem certeza que será
muito bem visto pela população. Aliado a isso, nós também temos outros
recursos que estão em fase de licitação para também fazer pavimentação
asfáltica. Agora, no mês de agosto, como bem falei numa entrevista que dei
a uma rádio local, na última sexta-feira, no dia 13, precisamente, iremos
entregar o parque ambiental da cidade de Timon. Parque iniciado ainda na
gestão anterior do governador Flávio Dino, que teve a dificuldade
orçamentária, mas que foi conseguida a liberação desses recursos e
entregaremos agora, no dia 13 de agosto, até para que a gente possa coincidir
com a abertura gradual das atividades, tendo em vista que Timon é uma
região metropolitana da capital do estado do Piauí, Teresina, e que tem ali
seus protocolos diferenciados da capital São Luís. Ontem, na verdade, que
foi possível abrir gradativamente o comércio, para se ter uma ideia, ainda
as academias estão fechadas. Mas no dia 13 de agosto, o protocolo, a onda
de abertura vai permitir que todo cidadão timonense frequente o parque
ambiental mais bonito do estado do Maranhão, que é na nossa querida
cidade de Timon. Então, Senhor Presidente, era esse o pronunciamento
que eu queria fazer, dizer a todos os colegas que estou bem, graças a Deus,
passei do período da ativação do vírus, o covid, mas o nosso resultado
ontem demonstrou que a ativação foi embora. Voltamos mais forte, graças
a Deus, fiquei assintomático todo esse período, mas, graças aos protocolos

exigidos pela Mesa Diretora da Assembleia, para resguardar a nossa saúde
e principalmente dos demais, fiz o exame no dia 10 de julho e deu positivo.
Ontem, repeti e deu negativo, graças a Deus, agora estamos firmes, fortes
para continuar trabalhando pelo Estado do Maranhão, muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Doutor Yglésio, alguém chamou?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO– Ariston,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Aliás, deputado Yglésio ainda não é V. Ex.ª, é o Deputado Roberto
Costa, V. Ex.ª é o próximo. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Obrigado, é
porque a nossa cidade de Pastos Bons está completando 256 anos e eu
queria parabenizar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V. Ex.ª pode repetir?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu queria
parabenizar a passagem de nossa cidade Pastos Bons por 256 anos e uma
cidade boa de se viver, cada vez mais linda, era isso o que eu queria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Feito o registro deputado. Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna tratar de um assunto que
nós falamos na semana passada, que foi a respeito da decisão judicial que
garantiu a permanência das agências, as agências do Banco da Amazônia,
na cidade de Pinheiro, Santa Inês e na cidade de Bacabal. A nossa luta que
foi travada já há 3 anos, desde o primeiro momento, quando houve uma
decisão nacional do Banco de fechar a agência de Bacabal. Nós conseguimos
por meio de uma ação nossa manter a agência de Bacabal funcionando e até
hoje continua o funcionamento dessa agência de Bacabal exatamente pela
decisão que nós conquistamos na Justiça, uma decisão justa. E assim nós
fizemos também com Pinheiro e Santa Inês. E na Ação Civil Pública que
deu a garantia na verdade na abertura, da continuidade da agência de Santa
Inês e que também atendia Bacabal e atendia Pinheiro, ficamos felizes,
porque a agência, a decisão saiu no dia 16 e o último prazo, o último dia de
funcionamento pela decisão do Banco, em Santa Inês também era dia 16.
Então, hoje, a agência do Banco da Amazônia continua funcionando na
cidade de Pinheiro, continua funcionando de Santa Inês, mas com um
problema sério, a mesma forma que eles usaram para tentar burlar a decisão
judicial em Bacabal, eles estão tentando aplicar da mesma forma agora na
cidade de Santa Inês, por quê? Eles tentam desmobilizar os clientes da
agência de Santa Inês dizendo que... informando o fechamento, isso
anteriormente, eles mandaram uma carta para todos os clientes dizendo
que o Banco seria fechado e que eram necessários que esses clientes
devolvem o cartão do banco, devolvessem os talões de cheque, mas
posteriormente a isso nós conseguimos a decisão que manteve a agência de
Santa Inês aberta como Pinheiro, como Bacabal que continua. E, até hoje,
a direção do Banco não encaminhou nenhum comunicado a todos os clientes
informando que a agência continua aberta e funcionando, por que eles
fazem isso? Porque eles querem desmobilizar a clientela toda do Banco,
para que eles possam justificar futuramente na Justiça que a agência não
tem mais condições de se manter aberta. Inclusive em Bacabal, nós tivemos
um problema há três anos que os investimentos, os financiamentos que o
banco fazia para os pequenos produtores, para os médios produtores e
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para os grandes produtores, eles começaram a dificultar. Dificultar para
quê? Para exatamente fazer uma desmobilização de toda a carteira do
banco, para facilitar esse fechamento, e essa prática continua sendo feita
também em Santa Inês, após a decisão judicial. Então nós já estamos
encaminhando um ofício também do nosso gabinete para a direção nacional
do banco, para gerente das agências, tanto de Pinheiro como de Santa Inês
para que elas possam fazer um trabalho de divulgação da decisão que
garante o funcionamento das agências do Banco da Amazônia nessas
cidades. Porque uma luta importante que nós tivemos, principalmente,
como eu disse, nesse momento de pandemia, de paralisação da economia,
da dificuldade que nós temos hoje dentro do sistema público de saúde, a
luta que se tem pelo isolamento, pelo distanciamento social para garantir
a saúde das pessoas, fechar uma agência bancária nesses municípios é um
ato de crueldade. Como eu disse, essas agências tanto Pinheiro quanto
Santa Inês, atendem mais de 2 mil pensionistas e aposentados do INSS. Se
o banco fechasse, aonde essas pessoas seriam atendidas? Então, a nossa
medida é exatamente pela permanência do banco, pelo funcionamento na
sua totalidade, exatamente para garantir o processo de investimento que o
banco faz em toda essas regiões e em todos esses municípios, que é
fundamental para o momento de crise econômica que nós vivemos, ela é
fundamental para o momento social que nós vivemos hoje no nosso país,
no nosso Estado, nas nossas cidades. Então, o fechamento dessas agências
causaria um grande prejuízo a nossa população, ao nosso Estado, e, graças
a Deus, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Sindicato dos
Bancários, com o apoio da Associação dos Funcionários do Banco da
Amazônia, nós conseguimos essas vitórias importantes para a continuidade
do banco aberto nestas três cidades. Então, o que nós não podemos admitir
é que se usem artifícios para enfraquecer o atendimento, para enfraquecer
o trabalho que o banco tem de investimento, dentro desses municípios,
com o único intuito de burlar a decisão judicial que garantiu a abertura
desses bancos, a continuidade da abertura. Então, tanto em Santa Inês
como Pinheiro. Por isso que nós fazemos mais uma vez o apelo aqui à
direção nacional do Banco da Amazônia, ao gerente dessas agências que
possam realmente fazer a informação chegar a todos os clientes e dizer que
as agências estão funcionando na sua totalidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, bom dia a todos e todas. Eu vim falar
sobre alguns incidentes, alguns muito felizes e alguns muito tristes, de
fato, em relação ao exercício da atividade policial no Maranhão, primeiro,
eu queria congratular os soldados Cleiton e Eduardo Cipião, que salvaram
recentemente, na região de Imperatriz, de um acidente trágico de carro,
uma adolescente de 17 anos e uma criança de três anos de idade. Lamentar
pela abordagem em Balsas, que vitimou o Rodolfo, um estudante de Direito,
na MA-147, que foi confundido com um assaltante e que teve seu corpo
baleado, alega ter recebido deitado já um tiro no seu rosto, que o marcou,
e o pior, um tiro a longa distância que lhe fez perder um dos testículos, por
conta da ação equivocada. Mas o que a gente trouxe aqui para esse
pronunciamento, é um fato que aconteceu já alguns meses, mas que mostra
que há uma organização dentro da polícia militar, no caso do seu
comandante-geral, marcada pelo machismo, e eu vou explicar aqui o que
aconteceu. Policiais femininas, recentemente, foram submetidas a uma
sindicância, uma sindicância por conta de um vídeo, Presidente, no aplicativo
Tic Tok, que é uma rede social direcionada, principalmente para a diversão,
para os momentos leves, para os momentos descontraídos do dia a dia.
Essas PMs, por conta desse vídeo, foram submetidas a uma sindicância
que, por sinal, foi vazada pela própria estrutura da corporação,
responsabilidade do comandante-geral, Coronel Pedro Ribeiro, e para nós
é uma tristeza muito grande, porque há uma necessidade de renovação do
padrão de comportamento, de tratamento junto ao efetivo da força policial
do Maranhão, a primeira coisa que cabe destacar, e que essas policiais, em
momento algum, utilizaram vestes civis inadequadas, não estavam nuas,

não estavam fazendo exibições de seus corpos, a única coisa que foi
colocada, foi a exibição natural da feminilidade de uma mulher, e policiais
também são mulheres, como policiais também são homens, e vários eventos
aconteceram, muitas vezes, aqui no Maranhão, situações bem graves, que
não foram colocadas como sindicância. Pode projetar, por favor, o vídeo?
Eu vou mostrar aqui para V. Ex.ªs um fato, aqui é o vídeo das PMs, que foi
tão criticado pelo Comando da PM, vítima inclusive de uma sindicância,
não tem qualquer irregularidade nesse traje, nenhum desrespeito ao traje
policial, tem pessoas aqui mostrando que são pessoas normais, que tem
vidas, quando acaba o seu expediente, pessoas que, mães, muitas vezes
acumulam jornadas duplas, triplas, de trabalho, e se dividindo, e nenhum
tipo de irregularidade, mas aí nós vamos mostrar o próximo vídeo, aqui,
em 2018, um oficial do alto comando da Polícia Militar, subiu em um
palco, com um fuzil para cantar, visivelmente, ali com sinais clínicos de
alteração do humor, por conta de alcoolemia, e não houve nenhum tipo de
sindicância, ou seja, isso aqui teve muito menos impacto do ponto de vista
disciplinar, do que um vídeo como aquele ali, pode interromper, por favor.
A gente percebe claramente, que nada mais é do que um sinal evidente de
machismo dentro da corporação e não há por que se continuar com isso. A
minha preocupação com sindicâncias, são as sindicâncias que as policiais
militares, mulheres, sofrem de assédio moral, assédio sexual, vítimas,
inclusive, casos de violências que apareceram recentemente e a gente não
tem notícia de sindicância vazada, deputado Ariston, pelo comandante-
geral da PM. Para mim, isso aqui é uma vergonha, isso aqui parece uma
coisa pequena, mas, quando a gente analisa o que tem por trás, é uma
vergonha. A PM hoje tem um comando que seja capaz, não apenas, não
apenas, de iniciar um procedimento como esse, mas de ser responsável
pelo vazamento dele depois do que já havia um mandado de segurança
concedido para que fosse suspensa a sindicância. Houve abuso de poder,
desproporcionalidade na medida, desvirtuamento da verdade fática, por
parte do comandante da Polícia Militar, porque ele atribuiu a palavra
“inatividade” para tentar malversar o estatuto dos policiais militares do
Maranhão. Inatividade militar é aposentadoria, já tem ou não exercício da
função por determinado motivo. Isso aí já é um entendimento pacificado
da leitura do estatuto. Foi prestado informação falsa sobre procedimento
policial, fiscal, administrativo. Um completo absurdo a quantidade de
crimes cometidos pelo mais alto oficial da tropa da Polícia Militar do
Maranhão. É por isso que há uma onda de insatisfação, há uma onda de
insatisfação das mulheres, dos praças, dos oficiais de bom senso, dentro da
corporação, que não conseguem tolerar, em pleno século XXI, esse tipo de
conduta pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, era essas
as nossas palavras.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Lei Ordinária 281, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
que acrescenta os parágrafos 1º e 2º e remunera o parágrafo único do Artigo
4º da Lei 10.606 que institui o Projeto Remissão pela Leitura no âmbito
dos estabelecimentos penais no Estado do Maranhão. Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, a Deputada Mical está participando de forma remota,
claro que ela não está incluída no grupo de risco, mas como o exame dela
deu o resultado indeterminado, por precaução, a Deputada preferiu não
vir ao plenário, embora ela não tenha sintomas e provavelmente não esteja
com a covid, mas como deu indeterminado, ela foi cuidadosa com ela
própria e conosco, e preferiu participar remotamente, por isso nós
autorizamos a participação da deputada Mical, remotamente. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado, aliás, antes de anunciar o resultado como votam os deputados
que participam remotamente? Deputado Arnaldo, Deputado Pastor
Cavalcante, Deputado Edivaldo, Deputada Cleide, Deputado Ciro Neto,
Deputado Zito Rolim, Deputado Antônio Pereira, Deputada Andreia
Martins Rezende, Deputada Mical Damasceno, Deputado Pastor
Cavalcante. Todos votam a favor. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei
Ordinária, de autoria também da Deputada Mical Damasceno nº 526 (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
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como estão. Os deputados que participam remotamente todos votam a
favor? Aprovado, vai à sanção. Deputado Arnaldo V. Ex.ª pediu a palavra?
Peço que liberem o microfone para o Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, eu quero agradecer a Assembleia Legislativa, por meio dos
deputados, dos servidores, também há muitos amigos no Maranhão pelas
mensagens, as manifestações de pesar, que eu e minha família recebemos
nesses dias, de tanta dificuldade, ao tempo que eu agradeço aos colegas
deputados e todos os servidores da Casa e o povo do Maranhão. Aproveitar
também, Senhor Presidente, caros colegas, para cumprimentar os deputados
que ora chegam nesta Casa, ao nosso Deputado Fábio Braga, nosso
Deputado Toca Serra, o Pastor Ribinha, que sejam bem-vindos à Casa e
que possam desenvolver o grande trabalho que o Maranhão tanto precisa.
Muito obrigado a todos vocês, caros colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ARNALDO MELO
- Deputado Arnaldo, que Deus continue dando a tranquilidade possível
para V. Ex.ª, para Dona Valderez, para suas filhas, para toda a família, nós
sabemos todos que o momento é difícil, é uma ferida que não cura, mas
Deus dará a resignação necessária para continuar a vida.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Requerimentos à deliberação do plenário: Requerimento n° 255, de autoria
do Deputado Adriano (lê), Deputado Adriano, V. Ex.ª vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Sim, Senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses.
Senhor Presidente, subo hoje a esta tribuna para, mais uma vez, para
cobrar a legalidade no Estado do Maranhão. Alguns Bancos vêm
desrespeitando a Lei n° 11.274/2020, que trata do adiamento do pagamento
das parcelas dos empréstimos consignados. É muito triste ver instituições
em nível nacional descumprindo uma lei estadual. Por isso, demos entrada
com um ofício no Ministério Público Estadual, no Procon, na Defensoria
Pública, para que estes bancos, aqueles que não estão cumprindo a lei
estadual votada por unanimidade nesta Casa, de autoria minha e da deputada
Helena Duailibe, que sejam punidos na forma da lei pelas ilegalidades que
estão fazendo no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, por um espanto
que tive agora hoje de manhã, com as denúncias que foram feitas nas
minhas redes sociais de Bancos que, por incapacidade de descontar das
folhas de pagamento, porque quem repassa são os órgãos das empresas
privadas, estão negativando esses servidores, esses funcionários da iniciativa
privada no Serasa, alguns Bancos, os Bancos maus, os ruins Bancos, estes
sim que estão desrespeitando a Lei e que devem ser punidos. Não digo
apenas respeitar a Lei Estadual, mas que o Ministério Público, que a
Justiça maranhense puna esses infratores da Lei Estadual nº 11.274. não
queremos apenas que cumpram a Lei, mas que aqueles que a desrespeitaram
sejam punidos. E é esse o intuito do nosso ofício ao Ministério Público.
Peço aqui o apoio da Mesa, Senhor Presidente Othelino Neto, de todos os
deputados para que a gente possa fazer valer a lei estadual votada por
unanimidade nesta Casa e desrespeitada por instituições financeiras
bilionárias que se servem dos salários suados dos servidores durante a
pandemia, os funcionários da iniciativa privada, durante a pandemia, para
desrespeitar a lei estadual que adia o pagamento dos empréstimos
consignados. Esperamos uma resposta e uma ação concreta, urgente e
rápida do Ministério Público Estadual, do Procon, da Defensoria pública
e da Justiça maranhense, para que esses bancos executem, cumpram a lei e

que sejam punidos pelas ilegalidades que vêm cometendo, o poder
econômico, os bilhões de lucros que esses bancos têm não é motivo para
continuar enganando, para continuar iludindo e desrespeitando as leis
estaduais deste Estado, desrespeitando a Casa, desrespeitando a
Assembleia Legislativa, desrespeitando o povo maranhense. Então, Senhor
Presidente, todos esses órgãos fiscalizadores já receberam este ofício, esta
denúncia e esperamos uma rápida resposta de todos eles e fica aqui o meu
repúdio, mais uma vez, pelas instituições financeiras que não estão
cumprindo a lei, e aquelas que estão cumprindo a lei podem saber que não
é nem um tipo de prestígio, que não estão cumprindo a lei para agradar
servidores ou trabalhadores da iniciativa privada, mas sim cumprindo a lei,
cumprindo com a sua obrigação. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu gostaria de brevemente levantar uma Questão de Ordem, só
ratificar a importância dessa fala do Deputado Adriano, no sentido de que
se a lei existe, foi aprovada por essa Casa, ela deve ser cumprida por todos,
já parabenizamos o Deputado Adriano, a Deputada Helena pela elaboração
desse importante Projeto, hoje Lei, e é necessário que as empresas, que os
bancos, as instituições financeiras, que detêm o poder econômico, cumpram
a Legislação. Se a Lei existe, ela precisa ser cumprida, não é favor, vai além
da obrigação, é dever, assim estabelece o Código Civil Brasileiro, a Lei
Federal 10.406/2002. Portanto, deputado Adriano, parabenizo a sua fala,
conte com o meu apoio, conte com a minha solidariedade e conte também
com a nossa força para lhe apoiar nessa luta, que não é a luta do Deputado
Adriano, da Deputada Helena, é a luta de todos cidadãos, consumidores
maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Como votam os deputados que estão participando
remotamente? Todos votam a favor? Fica incluído na Ordem do Dia da
próxima sessão. Requerimento nº. 260, de autoria do deputado Duarte
Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Como votam os deputados que participam
remotamente? Aprovado. Fica incluído na próxima sessão. Requerimentos
à deliberação da Mesa: peço a atenção das deputadas Andreia Martins
Rezende e Cleide Coutinho. Requerimento nº. 254, de autoria do deputado
Rildo Amaral (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento n°256, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deferido. Requerimento n°262, de autoria do Deputado Wendell Lages
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA

ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido o requerimento. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
agora daremos posse aos senhores Deputados Fábio Braga, Toca Serra,
Pastor Ribinha. Inicialmente, convoco o Deputado Fábio Braga. Peço aos
deputados que fiquemos todos em posição de respeito, senhores deputados
prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a
Constituição do Estado, observar as leis desempenhando com lealdade
dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Assim prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Declaro empossado no cargo de Deputado Estadual o Senhor Fábio
Henrique Ramos Braga, que adotará o nome parlamentar de Deputado
Fábio Braga. Convido o Deputado Toca Serra. Prometo manter e defender
e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado observar as
leis desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi
confiado pelo povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA – Assim prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Declaro empossado no cargo de Deputado Estadual o Senhor Domingos
Erinaldo Sousa Serra, que adotará o nome parlamentar de Deputado Toca
Serra. Convido o Deputado Pastor Ribinha. Prometo manter, defender e
cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado observar as
leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi
confiado pelo o povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR RIBINHA – Assim o
prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Declaro empossado no cargo de Deputado Estadual o Senhor José de
Ribamar Braga Júnior que adotará o nome parlamentar Deputado Pastor
Ribinha. Eu vou excepcionalmente conceder a palavra, caso os deputados
desejem falar por cinco minutos, para que façam uma saudação iniciando
pelo o Deputado Fábio Braga. Deputado Fábio declinou? Deputado Pastor
Ribinha, V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR RIBINHA (sem revisão do
orador) - Gostaria nessa manhã de cumprimentar os colegas de Parlamento,
aqueles que nos acompanham pela rádio e TV Assembleia, a imprensa, aos
amigos aqui presentes, enfim, a todos. Quero fazer isso na pessoa do
Presidente da Casa, Exmo. Senhor Deputado Othelino Neto, de quem eu
gostaria de ressaltar sua brilhante capacidade, eu diria, raríssima capacidade
de ouvir e lidar com os que pensam diferente. Não foi por acaso que este
Parlamento, de forma unânime, inédita votou em V.Exa. como Presidente,
pela segunda vez. Peço humildemente que V.Exa. não perca essa habilidade,
pois ela é fundamental para o futuro do Maranhão e do Brasil. Quero
começar agradecendo a Deus, pois sei que apesar dos quase quinze mil
votos, nas 177 cidades do Estado, a quem eu sou muitíssimo grato, no
entanto, creio que a graça de Jesus é quem, de fato, está me trazendo para
esta Casa. Inclusive tive a curiosidade de pesquisar a palavra deputado e
descobri que um dos seus significados é enviado. Pois é exatamente assim
que eu me sinto, enviado. Enviado com uma missão a esta honrosa Casa.
Quero agradecer à minha família, minha amada e querida esposa Aila, meus

filhos Pedro e Alef, meus pais que, apesar de não estarem mais aqui, foram
fundamentais à minha vida. Seu Zé Braga, de quem eu aprendi a honestidade
e dona Raimunda, de quem eu herdei o espírito conciliador. Meus irmãos
Alberto, Antônia e Anastácio. Agradeço aos meus pastores Joaquim Neto
e Margarete Rose, os maiores líderes que eu conheci nestes 37 anos de
idade. A igreja que pastoreio, Igreja Batista de Pinheiro, a cidade de Presidente
Sarney, que me deu oportunidade de começar meu ministério aos 18 anos
de idade, a Princesa da Baixada, nossa querida Pinheiro, a região da Baixada
Ocidental Maranhense e aos muitos amigos de todo este imenso Maranhão
que há mais de 20 que eu viajo. Cada ser humano tem uma marca, um
estilo, uma característica, uma digital, eu, desde cedo, carrego o espírito
conciliador, como já disse, aprendi com minha mãe, cresci vendo-a fazendo
as pazes de casais e vizinhos que entravam em conflitos na Travessa
Robson Oliveira, no Bairro Fomento, onde nasci e cresci. Logo com meu
pai aprendi a ter convicções firmes e com minha mãe aprendi a lidar e
conviver harmoniosamente com os diferentes e com as diferenças, pois só
por isso, pelas virtudes aprendidas com meus pais que tive a coragem
necessária para ser o primeiro evangélico de minha família e
consequentemente ter me tornado pastor, ao mesmo tempo que consigo
dizer a vocês que a pessoa que eu mais admiro em Pinheiro é um padre, um
honroso padre Luís Risso, alguém cuja teologia é bem diferente da minha,
mas, apesar de nossas divergências teológicas, temos muitos convergências
sociais, portanto, chego aqui com este espírito e sabendo também da
responsabilidade de substituir o atuante Deputado Wendell Lages, meu
amigo, companheiro de partido, a quem eu admiro muito, por fim, quero
responder as duas perguntas que me fizeram: primeira, Ribinha, o que
você está sentindo? Um misto de sentimentos, mas posso afirmar que a
responsabilidade de estar aqui é maior do que qualquer outro dos
sentimentos que atravessam o meu ser nesse momento, segunda pergunta,
como você comemorou? Sinceramente, acho que não tenho ainda o que
comemorar. Terei ou não. Quando terminar a minha missão aqui, se conseguir
olhar para trás e dizer: foi curta a minha passagem no Parlamento, mas foi
relevante. Aí sim, eu terei o que comemorar, por ora, carrego um senso de
responsabilidade e de missão maior do que qualquer outra coisa. Quero
aprender com todos vocês, Deputado Leonardo Sá, Deputada Thaiza
Hortegal, somos de grupos políticos distintos, mas precisamos nos unir
pela nossa Baixada. Deputado Pastor Cavalcante, Deputada Mical, estamos
aqui em nome de Jesus, para sermos uma voz profética neste lugar, a todos
os demais colegas de Parlamento, tenham paciência comigo. Pois sou
muito perguntador, quero aprender o máximo possível no curto tempo
que aqui estarei. Obrigado a todos, que Deus abençoe o Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Toca Serra, V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Deputado Othelino Neto, bom dia, caros
colegas deputados e deputadas, bom dia à Imprensa, bom dia ao
telespectador da TV Assembleia e em geral ao povo do Maranhão. Para
mim, é o momento de muita alegria e satisfação, por retornar a esta Casa,
a Casa do Povo, onde hoje eu estou um homem muito feliz, meu Deputado
e Presidente Othelino Neto, para representar o povo do Maranhão na
licença dos deputados que se afastaram, Rildo Amaral e o amigo Fernando
Pessoa. E assumindo, o deputado Fábio Braga e o deputado hoje, Toca
Serra, para representar o povo do Maranhão e também da Baixada
Maranhense, em especial, a minha cidade querida Pedro do Rosário. Cidade
essa, onde eu nasci, onde eu convivo, onde eu tenho a minha família e a
minha esposa que se faz presente, Franciane Soeiro Silva Serra e o meu
irmão, ex-prefeito da cidade de Pedro do Rosário, Irlan Serra. Eu quero
agradecer, agradecer toda a minha família, agradecer todo o povo do
Maranhão, em especial aos 24.230 votos depositados em mim, nas urnas,
nas eleições de 2014. Prometo a eles que vou representar, com muito
amor, com muito carinho, porque o povo do Maranhão merece e merece
uma legislatura à altura do povo. E também quero agradecer a família
Mendes, na pessoa da ex-prefeita Maria do Rosário, também na pessoa do
Clésio Mendes, empresário, ao prefeito de Turilândia, Alberto Magno e
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também ao Dr. Fábio Mendes, meu pré-candidato a vice-prefeito na Chapa,
onde vamos aí disputar as eleições em Pedro do Rosário, na eleição municipal.
Graças a Deus, a gente assume hoje para trabalhar, trabalhar pelo povo do
Maranhão como muito amor e com muito carinho e se for da vontade de
Deus e do povo vamos cumprir uma nova missão, lá na minha cidade, se
Deus e o povo me der oportunidade de ser o próximo prefeito. Agradecer
a Deus. Agradecer ao povo, porque a gente lidera todas as pesquisas lá na
minha querida cidade. A última pesquisa Toca Serra apareceu com 44% das
intenções de votos e o atual prefeito com 26 e a 3ª colocada Iolanda com
3% e Barbudo com 4 e Jorge Lobato com 3%. Isso é trabalho é sinônimo
de que a gente está ali no dia a dia respeitando o povo com humildade, com
simplicidade. E venho para esta Casa para ajudar também o Governador
do Estado do Maranhão. Governador esse que vem desenvolvendo seu
papel, principalmente na hora que o povo mais precisou. Que hora é essa,
Deputado Toca Serra? Na hora da pandemia. Estendeu as suas mãos e aí
está ajudando a salvar vidas. E quero fazer um agradecimento a ele, em
especial. Na obra que ele inaugurou na Baixada, um macrorregional da
cidade de Viana. Muito obrigado, Governador Flávio Dino. Muito obrigado
a esta Casa em nome do Presidente desta Casa, Deputado Othelino Neto.
Eu me sinto muito feliz por ver o povo do Maranhão em um caminho
certo, em grande desenvolvimento. Hoje, faço parte do PCdoB, partido
esse o qual eu tenho orgulho. Agradecer também ao meu amigo Neto
Evangelista, pré-candidato a prefeito da nossa capital. Boa sorte na sua
trajetória. Também como Duarte Júnior, do meu partido também, o
Deputado Federal licenciado Rubens Júnior, que Deus abençoe todos nós,
nessa jornada, nessa caminhada, nessa batalha árdua. Então, para hoje o
que eu tenho é isso e muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu sei que houve mudanças, das regras aqui dentro do Plenário,
mas eu gostaria de me inscrever para falar no Tempo da Liderança ou...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius, infelizmente, não há como atender a sua solicitação,
porque a Sessão ficou mais curta, ela só tem Pequeno Expediente e Ordem
do Dia, constrangido em não poder atendê-lo, em razão disso. Agora, nós
já não temos mais, provisoriamente, o Tempo dos Blocos. Peço desculpa
por não poder atendê-lo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tudo bem,
Senhor Presidente.

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

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe do

Pneus.

Às nove horas e trinta minutos, presente os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, César Pires,
Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor

Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington
do Curso, Zé Inácio Lula. Participaram remotamente os Senhores
Deputados: Andreia Martins Rezende, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Pastor Cavalcante, Wendell Lages e Zito Rolim.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ariston, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Ricardo Rios, Rigo Teles, Valéria
Macedo e Vinícius Louro. 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): Rildo Amaral, Professor Marco Aurélio, Adelmo
Soares, Wellington do Curso e Daniela Tema. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o
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 CCJC, acatando substitutivo proposto pela
mesma, o referido Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à redação
final; Em ato contínuo, foi aprovado e encaminhado à sanção governamental
o Projeto de Lei nº 121/2019, também do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a destinação de porcentagem especifica das unidades de
programas de loteamentos sociais e de habitação popular a famílias
monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica. Na sequência,
om parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, o 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 foi submetido a segunda
discussão e retornou para comissão de mérito. Sujeitos à deliberação do
Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 244 e 245/2020, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagem de
congratulações e aplausos a Associação Comercial do Maranhão, através
do seu Presidente, Senhor Cristiano Barroso Fernandes, e 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. Por fim, a Mesa deferiu os Requerimentos n°
246 e 247/2020, de autoria da Deputada Andréa Martins Rezende,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 30/06 a 01/07 e 05 a 13 /07, conforme atestado médico;
Requerimentos nºs 248 e 251/2020, de autoria dos Deputados Edson
Araújo e Marcos Caldas, subscritos pelos Deputados Adriano, Antônio
Pereira e  Rildo Amaral, solicitando que 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, vítimas de
assassinato; Requerimentos nºs: 249 e 250 / 2020, de referidos autores,
também subscritos pelos Deputados Adriano, Antônio Pereira e  Rildo
Amaral para que seja consignada nos Anais desta Casa, Mensagem de
Pesar pelo falecimento da Senhora Marina Melo, filha do Deputado Estadual
Arnaldo Melo, ocorrido no dia 16 de julho, em São Luís; e o Requerimento
nº 252 / 2020, de autoria do Deputado Marcos Caldas, solicitando que seja
consignada nos Anais desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento da
Senhora Joana Lopes de Castro, ocorrido neste domingo, mãe do Prefeito
de Brejo, Senhor José Farias de Castro. 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 devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de julho de
2020.
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 003/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 232/

2020, de autoria do Poder Executivo, 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.

    Em suma, a proposição de Lei sob exame visa alterar o caput
do art. 7°, da Lei n° 10.690 de 26 de setembro de 2017, para proibir a
concessão de diferimento do ICMS (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)  na importação de produtos intermediários
destinados à industrialização de produto final sujeito ao incentivo, nos
termos do artigo 2º, inciso III, da mencionada Lei.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 420/2020).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“e”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de
tributação e arrecadação.

Esclarece a Mensagem Governamental, que 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 do ICMS na
importação de produtos intermediários, destinados à industrialização
de produto final sujeito ao incentivo, se apliquem cumulativamente.

Assim, quando houve fabricação local do produto intermediário
utilizado no processo de industrialização, o percentual da composição
dos produtos intermediários no produto final não poderá ser superior
a 40%, acaso a indústria/agroindústria pretenda valer-se do tratamento
tributário diferenciado instituído pela Lei n” 10.690, de 26 de setembro
de 2017.

A medida, ao tempo que, fortalece o mercado interno estadual,
contribui para a expansão dos investimentos industriais no Estado.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

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

Lei nº 232/2020, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade da proposição de Lei.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle 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 28 de julho de 2020.
Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 004/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 214/2020, de autoria do

Poder Executivo, que Cria 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.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria
(Parecer nº 437/2020). Posteriormente, a proposição de lei veio a esta
Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do presente Projeto de Lei o Fundo será constituído
por: recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes das
condenações, multas ou indenizações, determinadas ou aplicadas em face
de danos morais ou patrimoniais infligidos a direitos ou interesses dos
povos indígenas e seus territórios; percentuais de compensações,
indenizações e multas, estabelecidas em termos de ajustamento de conduta
celebrados pelo Ministério Público, ou resultantes de condenações em
ações civis públicas, que tenham por objeto compensar, reparar, conservar
ou prevenir danos aos bens, valores e interesses dos povos indígenas e
seus territórios; rendimentos auferidos da aplicação de seus recursos;
dotações orçamentárias próprias do Estado; receitas de convênios,
consórcios, contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades
de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; contribuições,
doações, legados ou outros atos de pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras; transferências específicas
de outros fundos correlatos, nacionais ou estrangeiros; outros recursos
que lhe forem destinados.

Esclarece a Mensagem Governamental que os recursos serão
destinados, dentre outras finalidades, para o financiamento de atividades
voltadas para a conservação e produção que estejam relacionadas com a
segurança alimentar e geração de renda das famílias indígenas, das ações
voltadas à implementação do Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas
para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI e das ações de educação
ambiental.

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, que
compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito financeiro da
proposição.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei é o
meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

Como podemos observar, a aplicabilidade da medida, está de
conformidade com Decreto nº 34.557, de 14 de novembro de 2018, o Plano
Decenal Estadual de Políticas Públicas voltadas para os Povos Indígenas
no Maranhão - PPPI, que possui como eixos de atuação a gestão territorial
e ambiental, a segurança e soberania alimentar e nutricional dos povos
indígenas, e a medida 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.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve prosperar
em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão, visto que cumpre
os requisitos acima mencionados (infraconstitucionais).

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

nº 214/2020, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle 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 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 250 /2020

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 013/2020, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que “Dispõe sobre o piso salarial do Farmacêutico no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

O referido Projeto de Lei está fixando o piso salarial dos
Farmacêuticos conforme jornada de trabalho e seus reajustes.

Consoante o art. 7º da Constituição Federal é direito do trabalhador
urbano piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho
e em seu art. 22, prevê que é matéria privativa da União legislar sobre
direito do trabalho. Vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
   V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho;”
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

O parágrafo único do art. 22, da CF/88, autorizou a União delegar
aos Estados através de Lei Complementar questões específicas das matérias
relacionadas no referido artigo. Sendo assim, a União editou a Lei
Complementar nº 103/00, autorizando os Estados a instituir piso salarial
para empregados que não tenham o piso definido em lei federal, convenção
ou acordo coletivo:

“Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados
a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo,
o piso salarial de que trata o inciso V do art. 7o da
Constituição Federal para os empregados que não tenham
piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
§ 1o A autorização de que trata este artigo não poderá ser
exercida:
I – no segundo semestre do ano em que se verificar eleição
para os cargos de Governador dos Estados e do Distrito
Federal e de Deputados Estaduais e Distritais;
II – em relação à remuneração de servidores públicos
municipais.”

É necessário ressaltar que, conforme a delegação concedida pela
União através da Lei supramencionada, iniciativa da Lei no caso de piso
salarial é do Poder Executivo, não cabendo ao Parlamento deflagrar o
processo legislativo sob pena de inconstitucionalidade.

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

013/2020, em face de sua inconstitucionalidade formal, haja vista ser matéria
de iniciativa do Poder Executivo.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 013/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  422/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 206/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que altera a lei ordinária
estadual nº 10.404 de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas em concursos
públicos no estado do maranhão para candidatos negros e pardos, criando
a comissão de heteroidentificação.

Em suma, o Projeto de Lei sob exame propõe acrescentar o artigo
2ª-A à referida lei, com a seguinte redação:

“Art. 2º-A - Fica criada a Comissão Avaliadora de Autodeclaração
das cotas raciais, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração
prestada por candidatos inscritos nos certames estaduais, inclusive os
promovidos pela Universidade Estadual do Maranhão, para as vagas
reservadas aos negros. (...)”

Registra a justificativa do autor que o Projeto de Lei ora apresentado
a esta Casa tem como objetivo corrigir uma inadequação na Lei Ordinária
Estadual nº 10.404 de 2015, que dispõe sobre a reserva de 20% das vagas
para candidatos negros nos concursos públicos no Estado do Maranhão.
A correção pretendida visa impedir fraudes e, para tanto, cria a comissão
de heteroidentificação com a finalidade de aferir a veracidade da
autodeclaração prestada por candidatos no momento da sua inscrição nos
certames estaduais para as vagas reservadas a negros.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servidores públicos
estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento de cargos.

Outrossim, a fim de garantir a efetividade da política de cotas,
também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes
pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios
subsidiários de heteroidentificação (a exemplo, a exigência de autodeclaração
presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a
dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
(Art. 1º, inciso III; art 5º, inciso LV da CF/88) .

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
pacífica, conforme Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 Distrito
Federal.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, o
Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios gerais
admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a aprovação



QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível aplicar tal
entendimento em normativo estadual.

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

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

do Projeto de Lei nº 206/2020, 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 206/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 441 /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 321, de 15 de julho de 2020, que Dispõe sobre o
parcelamento de créditos tributários nos termos que especifica, sobre
anistia de multa e juros referentes ao Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sobre a reabertura
do prazo de pagamento dos parcelamentos de créditos tributários do
ICMS cancelados por inadimplência, altera a Lei nº 10.279, de 10 de julho
de 2015, e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental que a pandemia de COVID-
19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), trouxe
impactos tanto sanitários quanto econômicos.

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, dentro de suas
competências constitucionais, adotou, ao longo dos últimos meses, uma
série de medidas destinadas a estimular o setor econômico, a exemplo da
prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de débito
expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, bem como do
prazo para pagamento de parcelas do Simples Nacional e do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, referente ao exercício
de 2020. O objetivo do Governo do Estado é que a crise sanitária, e seus
reflexos, sejam superados o mais rápido quanto possível.

No mesmo sentido, a presente Medida Provisória estabelece a
possibilidade de pagamento parcelado de débitos referentes ao ICMS
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2019. O
pagamento poderá ocorrer em até 60 (sessenta) prestações, com redução
de multas e juros.

Relativamente aos créditos tributários de ICMS decorrentes,
exclusivamente, de aplicação de penalidade pecuniária (multa), é prevista
a redução, conforme a data de constituição, de 90% ou 98% do valor
total, se pagos à vista.

É autorizada, ainda, em caráter excepcional, a reabertura do
prazo de pagamento dos parcelamentos de créditos tributários referentes

ao ICMS cancelados por inadimplência ocorrida no período 19 de março
até 30 de junho de 2020. Assim, os contribuintes poderão adimplir seus
respectivos débitos nas mesmas condições antes pactuadas.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”
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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, inciso III e Parágrafo único, da Constituição
Estadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização
administrativa” e “a iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo
matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não decorra
renuncia de receita”.

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

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

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

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.

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 presente Medida Provisória é dada, ao tempo em
que se consubstancia em instrumento para que os contribuintes regularizem
sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação
amigável dos valores dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui
para a execução de políticas públicas estaduais.

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 da propositura desta Medida Provisória deriva
da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão
econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e apoio às
empresas.

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, observa-se

que a presente Medida Provisória no primeiro momento pode acarretar
renúncia de receita (art. 14, da lei de responsabilidade fiscal), mas permite
por outro lado, a regularização do contribuinte com o fisco estadual e,
consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos cofres públicos
estaduais para a execução das mais diversas políticas públicas de sua
competência
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Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 321, de 15 de julho de

2020, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a
urgência na adoção imediata da providência contida na proposição.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 321/2020, ao tempo em que se
consubstancia em instrumento para que os contribuintes regularizem sua
situação perante a Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação
amigável dos valores dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui
para a execução de políticas públicas estaduais.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dispensa
ou redução de penalidade e juros de créditos tributários deverão ser realizadas
mediante lei especifica (art. 150, § 6º, da CF/88), em obediência ao principio
constitucional da legalidade tributaria (art. 150, inciso I, c/c 97, da CF/
88).Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 321/2020, 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 321, de 15 de julho de
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 442 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

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

de Lei Ordinária nº 006/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que  “Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre
violência contra a mulher nas Escolas Públicas do Estado do Maranhão, a
realizar-se, anualmente, na primeira semana de setembro, e dá outras
providências”.

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 006/2019) 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 006/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano

PROJETO DE LEI Nº 006 / 2019

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.

Art. 1º – Fica instituída 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.

Art. 2º – Para o efetivo cumprimento desta Lei, o Poder Público
Estadual, poderá buscar parcerias com Universidades e Associações
Multidisciplinares envolvidas no tema.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 436/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 098/2020, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a
implementação do Programa “Medicamento em Casa”, no âmbito do
Estado do Maranhão, durante a epidemia do COVID-19 e dá outras
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica o Poder Executivo
autorizado a implementar, no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa
“Medicamento em Casa”, cujo objetivo é a distribuição domiciliar de
medicamentos durante a pandemia do COVID-19.

O Projeto de Lei prevê ainda, que a Secretaria de Saúde deverá
disponibilizar em seu sítio eletrônico todas as informações relativas ao
programa, como nome de  medicamentos  distribuídos,  municípios
atendidos,  número  de usuários atendidos, entre outras informações
relevantes.

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

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

É de conhecimento que a Constituição Estadual reserva ao Chefe
do Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos de Leis,
senão vejamos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
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Como podemos observar, a iniciativa reservada do Poder Executivo,
é fruto de disciplina expressa, não podendo o Poder Legislativo dar início
a Projeto de Lei destinado à delegação de atribuições a Secretarias ou
Órgãos da Administração Pública Estadual, por força do dispositivo
constitucional acima descrito.

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

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, este
Projeto de Lei seria considerado como autorizativo, o que também
não é permitido, senão vejamos:

Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limita-se
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência
constitucional desse Poder. O texto da “lei” começa por uma
expressão que se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo
autorizado a...’. O objeto da autorização – por já ser de
competência constitucional do Executivo – não poderia ser
‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo. Tais
‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais
teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito
menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem
um vício patente. (BARROS, Sérgio Resende de. “Leis”
autorizativas. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos,
Bauru, n. 29, pp. 259-265, ago./nov. 2000 – citado por
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. “LIMITES DA
INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS”, 2013, disponível em: http://
www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-
de-estudos/textos-para-discussao/td-122-limites-da-iniciativa-
parlamentar-sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-
releitura-do-art.-61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal, acesso
em: 12/05/2015).

E a título de ilustração, as chamadas Leis Autorizativas não
possuem resultados práticos, pois além de serem inconstitucionais, não
produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a sua implementação ficar
na órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide quando e
como fazer.

 Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em sede de
Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já manifestou-
se sobre a matéria, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações das
chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera de
atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a competência
do Poder Executivo, autorizando-o a praticar determinada
atividade, invade alçada própria da Constituição, a quem
cabe, com exclusividade, determinar as atribuições dos
Poderes da República. E por isso ela é inconstitucional.
Representação Procedente.”

E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos do Voto do
Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na
Representação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in verbis:

“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas
afigura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa
- a inocuidade- só serve a convencer ainda mais da
ilegitimidade constitucional das leis dessa natureza. Decreto,
só cabe autorizar quem não está autorizado, o que parece
óbvio. Porém, o Executivo não precisa de autorização para
construir obras, onde, quando e da forma que lhe pautar o
poder discricionário de que é titular para esse fim.
A ordem constitucional é que fixa as competências legislativa,
executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar
um poder constituído no âmbito de sua competência
constitucional, essa lei é inconstitucional. “

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 constitucionalmente a 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).

Sendo assim, o conteúdo do presente Projeto de Lei que “autoriza
o Poder Executivo a implementar, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa “Medicamento em Casa”, cujo objetivo é a distribuição
domiciliar de medicamentos durante a pandemia do COVID-19", padece
de inconstitucionalidade formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 098/

2020, por estar eivado de inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 098/2020, nos
termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Antônio
Pereira e Ciro Neto.

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 Vinicius Louro                      Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio                                      Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 443 /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
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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 nº 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 -
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 Coronavírus 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 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 444 /2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 195/2020, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Política
Estadual de Assepsia no Maranhão, para conter a transmissão de doenças
Infectocontagiosas.

O Projeto de Lei em epígrafe, determina que os locais públicos ou
privados, fechados ou abertos de acesso coletivo, inclusive meios de
transportes, bem como, eventos, estabelecimentos comerciais, órgãos
públicos, Templos Religiosos, espaços de lazer e locais de alta circulação
de pessoas, deverão realizar processo de Assepsia a fim de evitar a
transmissão de doenças infectocontagiosas, bem como disponibilizar
cabines de Assepsia e equipamentos de higiene de fácil visualização e
acesso a toda população.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar estadual pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de
organização administrativa do Governo Estadual ou de concessionária/
permissionária de serviço cabível ao Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.

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

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

Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem a
criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização administrativa do Estado. Estes
dispositivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade
da proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o PL
estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo.

Ademais, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30, I,
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja,
legislar em matéria de interesse predominantemente municipal.

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei diz
respeito a locais públicos ou privados, fechados ou abertos de acesso
coletivo, inclusive meios de transportes, órgãos públicos, espaços de lazer
e locais de alta circulação de pessoas.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, cuja a
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30,
inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente
normatizar matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela
Constituição Federal.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes assegura
autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à
organização autônoma dos Municípios, também assegurada
constitucionalmente.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é,
segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade, visto
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em que
propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 195/

2020, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 195/2020, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro                                     Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 448 /2020

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

do Projeto de Lei  nº 052/2020, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que “Dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil do
Maranhão – CIEMA, e dá outras providências.

Registra a justificativa do autor, contextualizando a proposição
nos seguintes termos:

é permitido ao Estado suplementar a norma, inserindo outra
forma de comprovação da condição de discente em adição às já
expressas na Lei Federal 12933/13. Para reforçar essa compreensão,
lembramos que existe legislação estadual que prevê a meia entrada
para os doadores de sangue frequentes, para os professores, bem
como existem normas municipais estabelecendo a meia entrada

para diversas outras situações. A exemplo disso, no Maranhão, a Lei
Estadual n° 9.683/2012, institui a meia-entrada para professores da
rede pública e privada em estabelecimentos que promovam lazer e
cultura.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos
a relevância do presente Projeto de Lei, contudo, na perspectiva
constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, incisos III e V, da CE/89.

 Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos
da Administração Pública Estadual.

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

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo a competência para dispor
sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual, em especial da
Secretaria de Estado da Educação, como propõe o art. 2º, §2 º, §5º, §7º e o
art 3º, da propositura de Lei.

O objeto do Projeto de Lei em análise, portanto, faculta que o
Executivo Estadual execute ações que já foram definidas como de sua
competência e que tem iniciativa privativa do Governador, conforme
dispositivo constitucional acima descrito.

 Dessa forma, a aprovação dessa proposição é inócua, pois não
teria eficácia. Por isso, o Projeto de Lei é inconstitucional, por vício formal
de iniciativa, invadindo campos em que compete privativamente ao Chefe
do Executivo iniciar o processo legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, o Projeto de Lei nº 052/2020, não encontra amparo

nos mandamentos constitucionais e jurídicos, sendo inconstitucional e,
por conseguinte, opinamos por sua rejeição.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 052/2020, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro                                     Deputado Adriano
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 449/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº
002/2019, referente à Medida Provisória nº 293, de 08 de maio de 2019,
que tem por objetivo dispor sobre a organização administrativa da Secretaria
de Estado da Educação, estabelecendo sua respectiva estrutura.

Nos termos dos arts.47, caput e 64, IV, da Constituição do Estado
do Maranhão, o Governador do Estado vetou parcialmente o art. 3º da
propositura de Lei, por vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto governamental, o Senhor Governador do Estado
alega, que ao condicionar o estabelecimento das competências das unidades
administrativas da Secretaria de Estado da Educação à edição de Lei em
sentido estrito, a proposta legislativa em apreço inviabiliza o exercício do
poder regulamentar por parte do Chefe do Poder Executivo Estadual,
razão pela qual há de se reconhecer o vício de inconstitucionalidade do art.
3º do Projeto de Lei de Conversão, ora em análise.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar
a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio da
Separação dos Poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89) e o postulado
constitucional da reserva da Administração (arts. 43 e 64, inciso V, ambos
da CE/89).

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

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

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

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de
Conversão 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
de Conversão nº 002/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 450 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº

435/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que Institui a
Campanha DIGA NÃO À IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

Na Mensagem Governamental nº 097/2019, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar parcialmente o caput do Art. 3º, do Projeto de Lei em epígrafe,

nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição  Estadual,
por contrariar o interesse público.

Esclarece ainda o Governador do Estado, que a proposta legislativa
detém por finalidade instituir a Campanha DIGA NÃO A
IMPORTUNAÇÃO no Estado, determinando às casas de eventos, de
shows e de diversões, bem como cinemas, teatro e shopping centers, que
incentivem a denúncia diante da configuração do crime de importunação
sexual, tipificado no art. 215-A do CP, por meio da afixação de cartazes
informativos em banheiros.

Não obstante o mérito da proposta legislativa, há de ser negada
sanção ao caput do art. 3º do Projeto de Lei nº 435/2019, que assim
dispõe:

Art. 3º O cartaz de que trata a presente Lei deverá ser redigido
em formato mínimo de A4 (297mm de largura e 210mm de
altura), com texto impresso com letras proporcionais às
dimensões da área do local exposto de forma a facilitar o acesso
e compreensão de todos os usuários do transporte.
[...]
[grifo nosso]

A redação do dispositivo está intrincada, o que compromete a
compressão da proposta legislativa, em especial no trecho destacado supra.

Uma vez que faz menção aos usuários de transporte, quando os
cartazes objetos da Campanha serão afixados em estabelecimentos
comerciais, consoante determinação do art. 1º, que indica “ficam obrigadas
as casas de eventos, de shows e de diversões, bem como cinemas, teatro e
shopping centers, a divulgarem a configuração do crime de importunação
sexual”.

Nessas circunstâncias, ante os vícios redacionais e a inadequada
técnica legislativa, a aplicação dessa parte da proposta legislativa resta
prejudicada, razão pela qual forçoso reconhecer a necessidade de veto, por
interesse público, ao caput do art. 3º, do Projeto de Lei nº 435/ 2019.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por contrariar
o interesse público. Sendo assim, as razões do veto governamental são
convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 435/2019, por contrariar o interesse
público.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
dispositivo do Projeto de Lei nº 435/2019, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Vinicius Louro                                  Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 451/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 375/2019, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Estabelece diretrizes
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para as Ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras
providências.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição Estadual,
o Chefe do Poder Executivo Estadual, vetou parcialmente os artigos 3º, 4º
e 9º do Projeto de Lei nº 375/2019.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente proposta
legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade estabelecer as diretrizes
estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a Fibromialgia, bem
como sobre a assistência, na rede estadual de saúde, às pessoas acometidas
pela referida patologia.

No caso em tela, a Mensagem do Executivo foi enviada à Assembleia
Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense apresentou
as razões do veto parcial aposto aos dispositivos do Projeto de Lei
Ordinária em apreço, considerando-os inconstitucionais, visto que os
mesmos ferem o princípio constitucional da reserva da administração e,
por conseguinte, o princípio constitucional da separação dos poderes (art.
2º, da CF/88 e parágrafo único, do art. 6º, da CE/89), na medida em que
tangem os serviços de saúde e à administração penitenciária.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a
razão ao Governador, em vetar os dispositivos da Propositura de Lei, por
padecerem de vício de inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões do
veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO

PARCIAL aposto aos dispositivos do Projeto de Lei nº 375/2019, por
vício de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 375/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 452 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº

368 /2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do
Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal
e de Pequeno Porte - SUSAF/MA e dá outras providências.

Na Mensagem Governamental nº 106/2019, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar o parágrafo único, do Art. 1º, do Projeto de Lei em epígrafe,
nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual,
por vício de inconstitucionalidade.

O referido dispositivo, além de interferir na organização de sistema
a ser coordenado pelo Poder Executivo, indiretamente estabelece nova
atribuição à entidade da Administração Indireta vez que, de acordo com a
Lei Estadual nº 8.761, de 1º de abril de 2008, a Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão - AGED/MA, entidade coordenadora do
SUSAF/MA, tem por atribuição a inspeção industrial e sanitária dos
produtos de origem animal.

A divisão constitucional das funções estatais, em razão do sistema
de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é possível a instituição

de mecanismos de controle recíprocos marcados pela interpenetração dos
poderes a fim de combater atos eventualmente centralizadores e abusivos
por parte de cada um deles.

Não obstante, a Constituição da República estabeleceu um rígido
modelo de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, intervir direta e concretamente em matérias inerentes
à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Com efeito, nos termos do art. 43, incisos III e V, da Constituição
Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre a organização administrativa; criação de órgãos
integrantes da administração pública estadual, bem como as que versam
sobre sua respectiva estruturação e atribuições, in verbis:

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. (grifos nossos)”.

Por essa razão, o veto ao parágrafo único, do art. 1º, da proposta
legislativa em apreço é medida que se impõe haja vista o vício de
inconstitucionalidade.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por padecer de
vício de inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões do veto governamental
são convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 368/2019, por estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
dispositivo do Projeto de Lei nº 368/2019, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro                                     Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 453/2020

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 188/2019, de
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece diretrizes para
retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN em contratos firmados pela Administração Pública Estadual e dá
outras providências.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição Estadual,
o Chefe do Poder Executivo Estadual, vetou parcialmente o inciso III, do
art. 1º, e o art. 2º, do Projeto de Lei em comento.
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Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei em

comento pretende, em linhas gerais, estabelecer diretrizes para a retenção
e recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
nos contratos de prestação de serviços e/ou obras públicas firmados com
a Administração Pública Estadual.

No caso em tela, a Mensagem do Executivo foi enviada à Assembleia
Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense apresentou
as razões do veto parcial aposto aos dispositivos do Projeto de Lei
Ordinária em apreço, considerando-os inconstitucionais, senão vejamos:

Dentre outras determinações, a proposta legislativa estabelece,
no inciso III do art. 1°, o seguinte:

Art. 1º Estabelece as diretrizes para retenção e recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, no
âmbito do pagamento de empresas para a prestação de serviços
e/ou obras públicas referente à contratos firmados pela a
Administração Pública Estadual, de caráter permanente, com
os seguintes objetivos:
[ ... ]
III- O recolhimento do imposto será destinado e transferido ao
Município cujos serviços e obras públicas serão executados,
no ato de liberação do pagamento à empresa contratada;
[ ... ]
[grifo nosso]

Conforme proposto, o recolhimento do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, pela Administração Pública, dar-se-á no
momento do pagamento à empresa contratada para a prestação do serviço.

Não obstante, sendo o ISSQN tributo de competência municipal,
a forma e o momento de adimplemento da obrigação tributária
necessariamente devem ser definidos pela legislação do município
competente pela exação.

Tal definição decorre do exercício da competência constitucional
tributária, a qual, com se sabe, é privativa e indelegável. Não comportando,
por conseguinte, a intromissão de uma pessoa política no campo de
competências que foi reservado à outra. Desse modo, não cabe à lei estadual
definir o momento do recolhimento do ISSQN aos cofres municipais.

Nessas circunstâncias, ao estabelecer que o ISSQN será recolhido
e transferido ao Município no ato de liberação do pagamento à empresa
contratada, o projeto de lei em apreço invadiu a competência dos entes
municipais para definir elemento essencial (prazo para o adimplemento da
obrigação tributária) de tributo de sua competência (art. 156, inciso III, da
Constituição da República), razão pela qual oponho veto ao inciso III do
art. 1 ° do Projeto de Lei n° 188/2019 haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Por outro lado, o art. 2° do Projeto de Lei nº 188/2019, assim
estabelece:

Art. 2° Na hipótese de não ocorrer a retenção e o recolhimento
do imposto no pagamento efetuado referente a primeira parcela
do contrato em execução, ficará o contrato prejudicado até a
quitação do imposto devido.
[grifo nosso]

Desse modo, ao estabelecer nova hipótese de suspensão do
contrato administrativo, a proposta legislativa em comento invadiu a
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação
e contratações públicas”, insculpida no art. 22, inciso XXVII da Constituição
Federal, razão pela qual oponho veto ao art. 2° do Projeto de Lei nº 188/
2019 haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Ademais, a norma geral sobre licitação e contratos administrativos,
não previu a possibilidade de suspensão da execução contratual em virtude
do não pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN nem de qualquer outro tributo.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a
razão ao Governador, em vetar os dispositivos da Propositura de Lei, por

padecerem de vício de inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões do
veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO

PARCIAL aposto aos dispositivos do Projeto de Lei nº 188/2019, por
vício de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 188/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto
do Senhor Deputado Adriano.

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

em 28 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro                                     Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  454/2020

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 254/2020, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que “Institui a “Semana de Conscientização e Combate
ao Relacionamento Abusivo” no âmbito do Estado do Maranhão.

     Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Semana
Estadual de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo, que
ocorrerá anualmente, na semana que antecede o dia 12 de junho.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que há formas de
opressão que silenciam principalmente as mulheres, em nome do que
chamam de amor. São os relacionamentos abusivos. E há um enorme
silêncio sobre este tema.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 254/2020, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de julho de 2020.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 336/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 262/20, de autoria da Deputado Wendell
Lajes;

RESOLVE:
CONCEDER 122 (cento e vinte e dois) dias de licença ao

Deputado Wendell Lajes, correspondente ao período de 28 a 30  de julho
de 2020 ,  para tratamento de saúde (conforme atestado) e de 30 de julho
a  25  de novembro de 2020,  para tratar de interesse particular

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 28 de junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE -Primeira Secretária.
Deputada DRA. CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 337/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 256/20, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa  ;

RESOLVE:
CONCEDER 122 (cento e vinte e dois) dias de licença ao

Deputado Fernando Pessoa, correspondente  ao período de 22 a  24  de
julho de 2020,  para tratamento de saúde (conforme atestado) e  de 24 de
agosto a  19 de novembro de 2020, para tratar de interesse  particular

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 28 de junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeira Secretária.
Deputada DRA. CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 338/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 254/20, de autoria do Deputado  Rildo
Amaral ;

RESOLVE:
CONCEDER 121 (cento e vinte e um) dias de licença ao Deputado

Rildo Amaral, correspondente ao período de 22 de julho a 20 de agosto ,
para tratamento de saúde (conforme atestado) e  de 20 de agosto a  18 de
novembro de 2020, para tratar de interesse particular.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 28 de junho de 2020. Deputado OTHELINO NETO -
Presidente.Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeira
Secretária. Deputada DRA. CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 042/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UFMA.  OBJETO: Fica suprimido o inteiro
teor da Cláusula Décima – Garantia de Execução do Contrato nº 042/2019.
BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 3005/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova
Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2020.São Luís–MA, 28 de julho de
2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1021/2020-AL. DEVEDORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO. CREDOR(A): SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OBJETO: reconhecimento da dívida
no valor de R$ 124.098,41 ( cento e vinte e quatro mil, noventa e oito reais
e quarenta e um centavos), em favor da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, a título de documento de arrecadação de receitas
federais - DARF, correspondente a contribuição previdenciária de servidores
pertencentes ao quadro efetivo desta ALEMA, cumprindo assim, o que
determina o artigo 37, da Lei nº 4.320/64. DATA DA ASSINATURA: 16/
07/2020. ASSINATURA: Deputado OTHELINO NETO – Presidente
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
São Luís–MA, 28 de julho de 2020.  Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral.
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