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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/08/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 22/08/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 196/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a publicação, na
internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 197/18, de autoria do Senhor deputado
Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual do “Quebrando o
Silêncio” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 194/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a instituição do Programa
“Adote um Leito Hospitalar”, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 195/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a instituição do Programa
“Adote uma Escola”, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 21 DE AGOSTO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e um de agosto de dois mil e
dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Raimundo

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Neto Evangelista, Raimundo Cutrim,
Rigo Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé
Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Convido o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - O Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

INDICAÇÃO Nº 521 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda, a fim de que determine ao setor competente que
seja feita a reforma e ampliação do UEB de Ensino Fundamental João
do Vale localizada no bairro do Gapara.

Os cidadãos de todo o bairro do Gapara e regiões de entorno
tem seus filhos e filhas matriculados junto à Escola João do Vale,
entretanto o número de vagas é insuficiente par atender a população da
região, acrescenta-se ainda o desgaste da Unidade Escolar pelo tempo
e uso diário. Desta forma, nada mais acertado que promover a completa
reforma e ampliação da UEB de Ensino Fundamental João do Vale a
fim de que se possa atender todas as famílias da região, levando educação
e cidadania às futuras gerações de nosso estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 522 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova
a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual da estrada
que liga o bairro do Cajueiro ao Andirobal, na zona rural de São Luís.

A presente indicação atende demanda dos moradores do
Andirobal. A comunidade enfrenta grandes dificuldades em razão da
condição de conservação da mencionada via do bairro, sendo ela a
estrada principal de acesso e ligação com a sede municipal. Desta
forma justifica-se a presente indicação, a fim de promover a cidadania
na localidade, visando garantir uma infraestrutura digna aos que tem de
se utilizar da via para seu deslocamento diário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 523 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda, para que determinem
aos setores competentes que promovam o asfaltamento com o devido
serviço de drenagem e rede de esgoto na Rua São Luís, bairro do
Sacavém, município de São Luís.

A presente indicação atende demanda dos moradores do bairro,
a rua São Luís é um importante ponto de passagem e escoamento do
trafego, ocorre que a mesma se encontra em péssimo estado de
conservação, em especial pelo esgoto irregular que promove uma maior
degradação da malha asfáltica. Frente a tal realidade, solicita-se que
seja feito o asfaltamento com o devido serviço de drenagem e a
regularização da rede de esgoto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 524 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova
a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual da Rua
Bom Jesus, no bairro do Barreto em São Luís.

Busca-se, por meio desta, atender demanda dos moradores do
bairro. A via encontra-se em péssimo estado de circulação, ocasionando
grandes dificuldades aos que sã obrigados a utilizar-se da via. Desta
forma justifica-se a presente indicação, a fim de promover a cidadania
no bairro, visando garantir uma infraestrutura digna aos que tem de
transitar pela área.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 525 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente promova a implantação de escola de ensino médio na área
do Gapara, em São Luís.

A presente indicação atende solicitação da comunidade, os
bairros que compõe a área do Gapara carecem de local adequado para
o ensino médio de jovens e adolescentes residentes na região, os que
conseguem frequentar a rede estadual de ensino têm, muitas vezes, que

enfrentar grandes deslocamentos diários, fato que praticamente
inviabiliza o acesso ao ensino das famílias de mais baixa renda.

Entendendo que educação é dever de todo o governo, busca-se
com a presente indicação que, por meio do Governo do Estado, seja
feita implantação de uma escola de ensino médio na área do Gapara.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Convido para presidir, o Deputado Sousa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Com a palavra, o Deputado Fábio Braga, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela rádio e TV
Assembleia. Eu queria, primeiro, mostrar que uma das rodovias, um
trecho de rodovia, que outrora eu fiz inúmeros elogios por conta da sua
infraestrutura sempre estar bem pavimentada, acostamento bem
organizado e que nos últimos anos, e isso eu devo fazer uma indagação
ao DNIT, nós temos o trecho da BR-222, que liga Itapecuru a Vargem
Grande e Vargem Grande a Chapadinha, que tem sido feita uma
manutenção precária. Digo isso porque ontem, hoje pela madrugada,
usei e utilizei desse trecho rodoviário, bem próximo da cidade de
Chapadinha e encontram-se inúmeros buracos, crateras que têm
dificultado, em muito, as pessoas que usam essa malha rodoviária em
fazer um percurso tranquilo e com segurança. Eu entendo que esse
trecho rodoviário durante muito tempo, não sei se por conta da empresa
que cuidava da manutenção, teve vários e vários anos uma estrada de
qualidade, uma estrada que era referência para as outras rodovias do
Estado do Maranhão. A BR-222 que interliga esse trecho, a BR por
completo sair de Fortaleza e vai até Marabá, mas esse trecho que
passa na nossa região, na região aqui do Deputado Levi Pontes, lá por
Chapadinha, que já foi aqui inúmeras vezes também pedido que essa
complementação dessa BR, por meio da cidade de Brejo, para que se
pudesse interligar com a região, no Piauí, que estão sendo feitas essas
obras, para que essa importante BR pudesse ter um trânsito rápido,
seguro e com eficiência. Eu digo isso porque sou testemunha de que
muitos e muitos que utilizam essa via de acesso têm reclamado, e
muito. São os comerciantes que veem a dificuldade das suas mercadorias
chegarem com rapidez e com segurança às suas cidades. Vejo também
os profissionais, principalmente da educação, da saúde que utilizam
aquele trecho de BR, principalmente das interligações que têm também
a São Benedito, a Urbano Santos e a Nina Rodrigues, também que
serve de interligação entre Vargem Grande e Coroatá, que sai da BR-
222 pegando a MA-020, fazendo com que seja Vargem Grande o
entroncamento dessas interligações. E faço isso porque também a MA-
020, que interliga Vargem Grande a Coroatá, já se encontra em fase de
alguns trechos terem dificuldade de se fazer o trajeto com certa rapidez
e com certa segurança. Já existem buracos, principalmente na parte
que liga ao acostamento. E isso está dificultando em muito o acesso.
Quem utiliza, como nós políticos, como os profissionais da área de
saúde, educação, como toda a população em geral, tem sentido o peso
desse asfalto de péssima qualidade que foi colocado nos últimos anos
nesse trecho de BR. Cito isso porque, repito aqui, era referência no
Estado do Maranhão esse trecho de rodovia. Eu tenho aqui o Deputado
Levi Pontes, que é da cidade de Chapadinha. E nós fazíamos esse
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trajeto de Entroncamento a Chapadinha com uma tranquilidade só,
porque o asfalto era de boa qualidade. Sempre foi feita a manutenção
no período certo. E agora nós temos essa dificuldade perto da cidade
de Chapadinha. Em Chapadinha e Vargem Grande, temos uma série de
buracos causando inúmeros transtornos à população. Vi vários e vários
carros com pneu furado por conta dos buracos, que têm sido cada vez
maiores nesse trecho de BR. Portanto fica aqui meu repúdio a essa
manutenção que não está sendo feita adequadamente. Irei fazer um
ofício ao DNIT para que esclareça, com uma brevidade possível, o que
tem feito com que essa manutenção tenha diminuído a qualidade e
tenha feito com que esses tapa-buracos, esses remendos na estrada
sejam cada vez menos eficazes como outrora eram feitos nesse pequeno
trecho de rodovia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILAZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, venho aqui destacar as duas
impugnações que nós adentramos no último sábado contra o Governador
do Estado do Maranhão. Precisamos ter ciência que o Governador
Flávio Dino não está acima da Lei e não está acima de um cidadão
comum. O Governador Flávio Dino se acha mais que os mortais, se
acha, como bem diz o apelido dado pelo saudoso Décio Sá, “o professor
de Deus”. A primeira impugnação, Senhor Presidente, trata a respeito
do então Procurador-Geral do Estado, Senhor Marcos Maia, que
assumiu a coligação, mas o ato, a publicação de sua exoneração do
cargo de Procurador-Geral do Estado ainda não existia. Só foi ser
publicado no dia 01 de outubro, quando a sua convenção, salvo engano,
foi no dia 26 de agosto. E todos nós sabemos que para o mundo
jurídico, pelo princípio da publicidade, só passa a ter valor algo num
ente público após a sua publicação, como, por exemplo, é aqui na
Assembleia Legislativa. Deputado Sousa Neto, nós para nomearmos
alguém em nosso gabinete, depois da nomeação, ele só passa realmente
a existir para a Assembleia legislativa, após a sua publicação, no Diário
da Assembleia. Os prazos processuais só passam a existir depois da
publicação no Diário da Justiça. E da mesma forma é a exoneração do
então ex-Procurador-Geral do Estado. Então, o TRE vai estudar e
tomar as medidas cabíveis. E com relação à inelegibilidade do Vice-
Governador do Estado, o Senhor Carlos Brandão, nada de pessoal
contra o Vice-Governador, pelo contrário, tenho ele como uma pessoa
de bom caráter, um bom cidadão, inclusive de uma personalidade muito
melhor do que a do Governador do Estado, porém ninguém pode estar
acima da Lei. E antes que venham questionar e dizer que uma consulta
feita ao Ministério Público e o Ministério Público pediu o arquivamento
é mero opinativo o que o Ministério Público fez, quem decide é o
Pleno e quem vai decidir essa situação da inelegibilidade do Vice-
Governador do Estado do Maranhão será o TSE, por quê? Porque se o
Governador tiver êxito aqui no TRE, eu irei recorrer para o TSE. E seu
tiver êxito, nós tivermos êxito no TRE, com certeza, o Governador irá
recorrer para o TSE. Então, vamos entregar isso nas mãos dos Ministros
do TSE para dizer: se o Vice-Governador poderia assumir o Governo
do Estado já no período vedado e depois concorrer ao cargo de Vice-
Governador. Várias consultas foram feitas, vários julgados já existem e
todos, são bem claros, a Corte Superior em dizer que, não pode ser
candidato o vice que assumiu a cadeira de Governo ou de Prefeito no
período vedado. Então, vamos aguardar e que a Justiça seja feita, para
podermos o quanto antes libertar também o Estado do Maranhão
desse Governo comunista, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Vamos suspender a Sessão, por dez minutos, para a
manutenção do quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Não há quórum para deliberação.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco
Parlamentar PV/PSD. Declina. Bloco Parlamentar Democrático.
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Nonagésima Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte de agosto de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rogério

Cafeteira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Não houve oradores inscritos para o Pequeno Expediente
e não houve matéria a ser apreciada na Ordem do Dia por se tratar de
Sessão não deliberitiva. Também 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
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 21 de agosto de 2018.

Ata da Octogésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de
agosto de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
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Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Raimundo

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira
do Pindaré, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Léo
Cunha, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Valéria Macedo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Max Barros, Nina Melo, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto e Stênio Rezende. O Presidente
Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a ´proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a
seguir: Requerimentos nºs: 387/18, do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência
o Projeto de Lei n. 190/2018, de sua autoria e 388/18, da Deputada
Graça Paz, solicitando a realização de Audiência Pública para discussão
do tema: “Zona de Exportação do Maranhão – ZEMA”, em data a ser
agendada pela Comissão de Assuntos Econômicos desta Assembleia;
Indicações nºs: 505/18, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando a recuperação asfáltica das seguintes vias: Rua da Manga;
Beco Escuro; Leôncio Rodrigues, localizadas nesta capital; 506/18, do
Deputado Júnior Verde, ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte de São Luís, Senhor Canindé Barros, para que providencie
a implantação de uma Parada para Vans no “Antigo Sioge”, localizado
no Mercado Central desta cidade; 507/18, do Deputado Othelino Neto,
ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a reforma emergencial da Unidade de Básica de Educação
Rosa de Saron, localizada no Bairro Cajupari, em São Luís; 508/18, do
Deputado Othelino Neto, ao Secretário de Estado de Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a reforma da Unidade de Básica de Educação
Rosa de Saron, no mesmo bairro da Capital Maranhense; 509/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova o
asfaltamento da Rua Principal, trecho que liga o bairro Colina Park ao
Bairro Tarumã, Município de Presidente Dutra; 510/18, do Deputado
Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, a inclusão no
Programa Mais Asfalto do Governo Estadual das ruas do bairro Vila
Lobão em São Luís; 511/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao setor
competente que viabilize as providencias necessárias para a construção
de praça com academia ao ar livre e quadra esportiva no Residencial
Paraiso, bairro da Vila Embratel em São Luís; 512/18, do Deputado
Antônio Pereira, ao Governador Flávio Dino, bem como ao Diretor
Presidente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério Araújo, solicitando a
recuperação do sistema de abastecimento do poço artesiano localizado
na Rua Itaipu – Parque Santa Lucia, Município de Imperatriz. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação a Matéria lida pelo Primeiro Secretário, após deferir, na
forme regimental as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
ao Deputado Júnior Verde que destacou a importância da mobilidade
urbana e do sistema de transporte público. Por sua vez, o Deputado
Wellington do Curso afirmou que o Governador Flávio Dino já estava
com o hospital de Chapadinha pronto, mas adiou sua inauguração para
45 dias antes das eleições, para fazer uso eleitoreiro da obra. Na
sequência o Deputado Fábio Braga relatou visita realizada ao município
Coroatá, relatando a inauguração de uma estrada construída com
recursos do BNDES, aprovados nesta Casa, na gestão anterior. Por

fim, a Deputada Graça Paz informou ter protocolado um requerimento
solicitando a realização de audiência pública para a discussão da Zona
de Exportação do Maranhão. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, informando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 013/
2015, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou transferida para a
próxima Sessão, por falta de “quórum” qualificado. Em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência anunciou o Projeto de Lei nº 126/
2018, de autoria do Deputado Rigo Teles, que incorpora rodovia
municipal à malha rodoviária estadual e suspendeu a Sessão para que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias emitissem os respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, informou
que o aludido projeto foi aprovado nas comissões. Desta forma, o
mesmo foi submetido à deliberação da Plenário, sendo o mesmo
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Também foi
encaminhado a sanção governamental, após sua aprovação em segundo
turno, o Projeto de Lei nº149/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que inclui no Calendário Oficial de eventos do Estado do
Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora da Conceição em São Luís.
Ainda em segundo turno, foi aprovado e encaminhado a promulgação
o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, de autoria do Deputado
Cabo Campos, que concede Medalha Manuel Beckman ao Senhor
Joaquim Ferreira dos Santos Neto, pastor da Igreja Batista do Angelim.
Em primeiro turno, foram aprovados os Projetos de Resolução nºs:
035/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que que concede
o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski e 039/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que concede o título
póstumo de Cidadão Maranhense ao Padre Josimo Tavares por sua
atuação na defesa social à reforma agrária no Estado do Maranhão.
Ambos os projetos receberam parecer favorável da CCJC. O Parecer
nº 235/2018, de autoria da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 083/
2018, de autoria do Deputado Max Barros e o Projeto de Resolução
Legislativa nº 026/2017 de autoria do Deputado Cabo Campos, ficaram
transferidos para a próxima Sessão, devido à ausência dos autores.
Pelo mesmo motivo, foram transferidos os Requerimentos nº 371,
379, 380 e 381/2018, todos do Deputado Edson Araújo; 375 e 384/
2018, de autoria do Deputado Cabo Campos; 382/2018, do Deputado
Raimundo Cutrim; 383/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo
e 372/2018, da Deputada Andréa Murad. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 382/2018, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim, enviando mensagem de congratulação ao Prefeito e
ao Presidente da Câmara Municipal de Penalva, pela passagem do
aniversário do município, comemorado no mês de agosto. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 386/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar à
família do Senhor Eduardo Coelho Mendes, ex-Prefeito do Município
de São João dos Patos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de
agosto do ano em curso. Este requerimento foi subscrito pelo Deputado
Neto Evangelista. Na forma do Regimento Interno, o Presidente incluiu
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 387/
18, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo
destinado aos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso
falou pelo Bloco Parlamentar Independente. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 15 de agosto de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Raimundo Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
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CIDADANIA, REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÔNIO PEREIRA
FÁBIO BRAGA  (Suplente)

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 190/2018  – INSTITUI o Dia Estadual

da Campanha  “Quebrando o Silêncio”,  no Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 191/2018  – DISPÕE sobre a isenção

ao advogado no pagamento de custas processuais em execução de
honorários advocatícios.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 192/2018  – CRIA diretrizes para a

instituição do Plano de Atenção Educacional Especializado – PAE
para alunos identificados com Transtornos Específicos de
Aprendizagem (Dislexia, Dislalia, Disgrafia e Discalculia), nas
instituições de ensino do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 193/2018  – INSTITUI a Política

Estadual de  Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/2018

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”
ao Soldado DANILO PESTANA PINHEIRO e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2018

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”
ao Soldado HERBETH DE JESUS SILVA BARROS e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de agosto de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  276 /2018

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 279, de 14 de junho de 2018,
que “Altera a Lei nº 10.678, de 13 de setembro de 2017, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito

da Administração Penitenciária Estadual, nos termos do inciso IX do
art.19 da Constituição Estadual.”.

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.

Cabe analisar 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. 42, § 6º,
da Constituição Estadual e o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (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, 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.

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 (...)”.

Sabe-se que a regra de admissão no serviço público é a realização
do concurso público, mas a Constituição Federal prevê exceções como
os cargos comissionado e a contratação de pessoal por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público devendo ser atendidas as seguintes condições: a)
previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade
temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

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.

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

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

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos

jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

Do Mérito
No mérito não vislumbramos nenhuma ilegalidade da Medida

Provisória, estando adequando ao ordenamento jurídico estadual e
federal, sendo conveniente, oportuno e estando presente o interesse
público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 279/2018, 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 279/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº  279 /2018

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 277, de
13 de junho de 2018, que “Cria o Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão – IASP e dá outras providências.”

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

A Mensagem que encaminha a presente Medida Provisória,
esclarece que antes da edição da Lei Complementar nº 197, de 06 de
novembro de 2017, que dispõe sobre a criação do IPREV, a gestão da
previdência social, da assistência à saúde e da assistência social dos
servidores públicos do Estado do Maranhão era conduzida pela
Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais
(SASEG), unidade administrativa da Secretaria de Estado da Gestão e
Previdência (SEGEP).

Não obstante, tendo em vista a necessidade de tornar mais
eficiente a gestão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(FEPA), foi criado, por meio da Lei Complementar nº 197, de 06 de
novembro de 2017, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão – IPREV que tem por finalidade gerir, planejar, coordenar
e supervisionar a execução e o controle do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais.

Considerando que, atualmente, a gestão da assistência à saúde
e da assistência social dos servidores públicos estaduais são de
responsabilidade do Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos do
Estado do Maranhão (NASSP), unidade administrativa desconcentrada
da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores – SEGEP, a Medida Provisória em apreço tem por
finalidade fortalecer, por meio da descentralização, as ações da
área da Seguridade Social, em especial a assistência social.

Assim, propõe-se a criação do Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos do Estado do Maranhão – IASP/MA o qual terá a
finalidade de gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o
controle da assistência à saúde e dos benefícios assistenciais dos
servidores públicos estaduais, bem como a gestão do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – FUNBEN.

Cabe analisar 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. 42, § 6º,
da Constituição Estadual e o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto

vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
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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 (...)”.

Sabe-se que a regra de admissão no serviço público é a realização
do concurso público, mas a Constituição Federal prevê exceções como
os cargos comissionado e a contratação de pessoal por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público devendo ser atendidas as seguintes condições: a)
previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade
temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a

estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

Do Mérito
No mérito não vislumbramos nenhuma ilegalidade da Medida

Provisória, estando adequando ao ordenamento jurídico estadual, visto
que propõe-se a criação do Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão – IASP/MA o qual terá a finalidade
de gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o controle da
assistência à saúde e dos benefícios assistenciais dos servidores públicos
estaduais, bem como a gestão do Fundo de Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão – FUNBEN, descentralizando as ações da
área da Seguridade Social, em especial a assistência social. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 277/2018, 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 277/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 280/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 173/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a reserva de vagas
de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
nas empresas prestadoras de serviços junto ao Governo do Estado do
Maranhão.”

O Projeto de Lei nº 173/2018, prevê que as prestadoras de
serviço do Governo do Estado do Maranhão deverão reservar 5%
(cinco por cento) das vagas de emprego para mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar.

Em apertada síntese é o relatório.
Consoante estabelece a Constituição Federal em seu art. 22,

XXVII, a Lei 8.666/93 determina que compete a União a edição de
normas gerais de licitação para ser obedecidas por todos os entes da
Federação, vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente a União legislar sobre:
.......................................................................................................
“XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
(Redação da EC nº 19/98).”
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No mesmo sentido o art. 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, in verbis:

“Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”

Os Estados, conforme preceitua o art. 24, da CF/88, possuem
a competência suplementar, ou seja, poderá suprir as lacunas da norma
geral editada pela União, porém, não poderá ultrapassar o limite desta.
Neste diapasão destaca-se o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal no julgamento ADI 3.098 - SP onde funcionou como Relator
o Ministro Carlos Velloso, in verbis:

“O art. 24 da CF compreende competência estadual
concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e
competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º).
Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais
(art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso da
competência suplementar, preencher os vazios da lei federal
de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais
(art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o
DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a
competência legislativa plena ‘para atender a suas
peculiaridades’ (art. 24, § 3º).  Sobrevindo a lei federal de
normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31/8/
2001, do Estado de São Paulo foi além da competência
estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo
que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art.
24, IX, § 2º e § 3º.” (ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 10/03/06)”  O grifo é nosso.

Outrossim, o art. 37, XXI, da Magna Carta prevê que somente
poderá haver exigência de qualificação técnica e econômica, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Nota-se que a estipulação de cotas para mulheres vítimas de
violência não está incluída entre a qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, ferindo
diretamente o art. 37, XXI, sendo materialmente inconstitucional.

Da mesma forma que não se apresenta como uma norma
suplementar, ou seja, não está tratando de assunto peculiar ao Maranhão,
fugindo assim da competência do Estado para legislar sobre matéria,
tornando o Projeto em análise formalmente inconstitucional.

Outra questão é que o Projeto de Lei estabelece a exigência
somente para o Poder Executivo (Governo do Estado), ferindo assim
o princípio da igualdade, pois as normas de licitação devem ser
previstas para todos os Poderes.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

Ordinária nº 173/2018, em face de sua inconstitucionalidade formal e
material.

É o voto.

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

votam, por maioria pela aprovação do Projeto de Lei nº 173/2018,
contra o voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio- voto contra
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 281/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 122/2018, de autoria

do Senhor Deputado Adriano Sarney, que “Institui o Programa de
Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo.”

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

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, e da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

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

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

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que a
instituição de Programas e Políticas Públicas a serem executados pelos
órgãos da Administração Pública, principalmente pelas Secretarias de
Estado são de competência do Poder Executivo.

Nesta assertiva é o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal em vários julgamentos em Ações Diretas de
Inconstitucionalidade,  in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE
CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E
PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre
organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de
iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II,
alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição
da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio
da simetria federativa de competências. 3. iniciativa louvável
do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa
legislativa. Precedentes. 4 . ação direta de
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inconstitucionalidade julgada procedente (ADI n. 2.329,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 25.6.10).”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA
QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS
PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E
ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS
ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a
organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II,
alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria.
Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a
incentivos fiscais e determinação para que os supermercados
e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola
todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização
de glúten não interferem na função administrativa do Poder
Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos
elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a
competência concorrente do Estado para legislar sobre
consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII,
da Constituição da República. Precedentes. 4. ação julgada
parcialmente procedente. (ADI n. 2.730, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28.5.10 ).”

Nota-se que se configura invasão direta na competência
privativa do chefe do Executivo em face do princípio da separação dos
poderes, a edição de lei de iniciativa do Poder Legislativo que crie
programas e projetos de políticas públicas e sociais. Assim, o Projeto
viola a separação de poderes  por adentrar na esfera da gestão
administrativa reservada ao Poder Executivo.

Destaca-se que a responsabilidade em regulamentar, fiscalizar,
planejar e programar é do Poder Executivo, dentro o que chamamos
de reserva de administração, corolário da separação dos poderes,
que são matérias eminentemente administrativas que não
comporta a ingerência do Poder Legislativo. Neste sentido, vejamos
o que diz o Supremo Tribunal Federal:

“O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do
Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não
se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos
emanados do Poder Executivo. (...)  Não cabe, desse modo,
ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei,
atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo
Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucionais. [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello,
j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012.”

“Ofende a denominada reserva de administração,
decorrência do conteúdo nuclear do princípio da
separação de poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança
de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços
de água e gás, em grande medida submetidos também à
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando
constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo
fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da

margem de apreciação do chefe do Poder Executivo distrital
na condução da administração pública, no que se inclui a
formulação da política pública remuneratória do serviço
público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-
2011, P, DJE de 22-11-2011.].”

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Arts. 1º e 2º
da Lei nº 3.680/2005,  do Distrito Federal. Competência
legislativa. Trânsito. Serviço público.  Transporte coletivo
urbano. Veículos. Provisão de dispositivos redutores de
estresse e cansaço físico a motoristas e cobradores.
Obrigação das  permissionárias de garantir descanso e
prática de exercícios físicos.  Inadmissibilidade.
Competências legislativas exclusivas da União. Ofensa
aparente ao art. 22, incs. I e XI, da CF. Liminar concedida.
Precedentes. Aparenta inconstitucionalidade, para efeito de
liminar, a lei distrital ou  estadual que dispõe sobre
obrigatoriedade de equipar ônibus usados no serviço
público de transporte coletivo com dispositivos redutores
de estresse a  motoristas e cobradores e de garantir-lhes
descanso e exercícios físicos” (DJ 28.11.2008).”

É necessário, também, destacar que o Transporte Público
Coletivos de Passageiros é um tipo de transporte acessível a toda a
população tendo como contraprestação o pagamento de uma tarifa, ou
gratuitamente, em casos específicos, podendo ser classificado como
urbanos, intermunicipal e interestadual.

O transporte coletivo urbano de passageiro é de competência
do Município onde deve regulamentar, planejar, programar e fiscalizar
a execução desse serviço. Já o transporte coletivo intermunicipal a
competência pertence ao Estado e o interestadual cabe a União.
Se o Projeto tivesse viabilidade somente poderia ser aplicado no
transporte coletivo intermunicipal.

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

Projeto de Lei nº 122/2018, em face da inconstitucionalidade formal,
por ferir o princípio da separação dos Poderes e princípio federativo.

É o voto.

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

votam, por maioria pela aprovação do Projeto de Lei nº 122/2018,
contra o voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio – voto contra
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 290/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 055/

2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que “Acrescenta
dispositivos à Resolução Legislativa nº 750/2014, que regulamenta o
art. 139, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
(Medalha Manuel Beckman).”

O objetivo da presente Proposição é incluir o inciso VII, ao
art. 1º, da referida Resolução Legislativa nº 750/2014, regulamentando
as características da Medalha de Mérito Legislativo Sargento Sá.
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O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão – RIALEMA (Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho
de 2004, e alterações) disciplina que:

Art. 138. Os projetos compreendem: [...]
V - os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva
se pronunciar em casos concretos, tais como: (Redação
dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010)
[...]
e) matéria de natureza regimental; (Redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010)

Por se tratar de uma proposição que visa alterar redação do
Regimento Interno, temos que observar o art. 272, que trata justamente
da Reforma do Regimento:

Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da
Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim
criada e também por um terço dos membros da Assembléia.
(Redação dada e renumerado pela Resolução Legislativa nº
599/2010)

Nota-se, portanto, que o requisito de iniciativa foi suprido,
tendo em vista que a proposição teve a assinatura de 18 parlamentares.

Dessa forma, quanto à constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, não há oposição para aprovação da
proposição apresentada.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 055/2018, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 055/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 294/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 186/2018, de autoria do Senhor Deputado
Glalbert Cutrim, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Flôr
de Liz, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se

houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades trabalhar com a cultura, educação
com cunho assistencialista, preservação do meio ambiente,
desenvolvimento econômico, bem como o amparo da criança,
adolescentes e pessoas da terceira idade.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 186/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Eduardo Braide - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 295/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 189/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que Considera de Utilidade Pública o Centro de
Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade atender a todos a que ela se
associarem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, cor,
raça e crença religiosa, objetivando melhorar a qualidade de vida de
seus associados em geral.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 189/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 296/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 187/2018, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macêdo, que “Institui o Dia Estadual da Policial
Militar Feminino”, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de
setembro”, em alusão à data de ingresso das primeiras mulheres na
Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei visa prestigiar
a categoria profissional das policiais militares femininas no Estado do
Maranhão, vez que, ao longo dos anos, as policiais militares se superam,
cada vez mais, na busca de seu espaço. Mesmo atuando num universo
predominantemente masculino, elas conseguem quebrar as velhas
barreiras culturais, no que diz respeito à natureza do seu ofício, e
fazem valer suas escolhas profissionais

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

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

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho.

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

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente 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:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 187/2018, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 187/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 298/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 180/2018, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Institui a Semana de Combate e
Prevenção à Obesidade Infantil.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Semana
de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil, a ser realizada, anualmente,
na semana do dia 07 de abril, Dia Mundial da Saúde, objetivando
conscientizar a população do Estado Maranhão, através de
procedimentos informativos, educativos e organizativos sobre os males
provocados pela obesidade infantil, suas causas, consequências e formas
de evitá-la ou tratá-la.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
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Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa

ao projeto de lei torna evidente 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.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, no seu art. 3º, no que se refere à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o
vício apontado, sugerimos, a sua aprovação na forma de Substitutivo.

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

Lei nº 180/2018, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 180/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 180 / 2018

“Institui a Semana de Combate e Prevenção à
Obesidade Infantil”.

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Combate e Prevenção à
Obesidade Infantil, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 07 de
abril, Dia Mundial da Saúde.

Art. 2º - A Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil
terá por objetivo conscientizar a população do Estado Maranhão,
através de procedimentos informativos, educativos e organizativos
sobre os males provocados pela obesidade infantil, suas causas,
consequências e formas de evitá-la ou tratá-la.

Art. 3º - A Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil
será comemorada com destaque e amplamente divulgada, ficando o
Poder Público Estadual a estabelecer e organizar calendários de
atividades a serem desenvolvidas durante a Semana ora instituída.

Art. 4º A Semana de que trata a presente Lei será incluída no
Calendário Oficial do Estado Maranhão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 300/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 060/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Stênio Rezende, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Arlete
Bezerra Lutifi.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que a
homenageada, a Senhora  Arlete Bezerra Lutifi, nasceu na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará , em 23 de janeiro de 1960. Atuou em
diversos setores da Administração Pública Estadual e Municipal, tendo
exercido o cargo de Secretária de Saúde do Município de Raposa.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa

nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 060/2018, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 060/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 301 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2018,

apresentado pela Senhora Deputada Nina Melo, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez.

 Na justificativa esclarece o autor do presente Projeto de
Resolução Legislativa, que o homenageado, o médico Oscar Reynaldo
Molina Benitez nasceu em El Salvador, e dedica sua vida a ajudar
pessoas carentes no interior do Estado do Maranhão, tornando, de
forma ímpar, sua trajetória profissional. Com uma extensa folha de
serviços prestados à coletividade maranhense, o reconhecimento pelo
comprometimento de tamanha envergadura, com o objetivo único de
salvar vidas, torna-se imperativo a esta Casa Legislativa.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.
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Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a

concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 057/2018, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 057/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 303 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa  nº 059/2018,

apresentado pela Senhora Deputada Nina Melo, que visa conceder a
Medalha de Honra ao Mérito Legislativo “Maria Aragão” a Valderês
Maria Couto de Melo.

A comenda é regulamentada através do Regimento Interno da
Casa, em seu art. 139, alínea “e”, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010, determina que serão agraciados com a Medalha
do Mérito Legislativo “Maria Aragão”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento social do Maranhão ou do Brasil.

Na justificativa, que acompanha a Proposição, destaca, que a
maranhense Valderês Maria Couto de Melo é natural de Caxias e
possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do
Maranhão. É casada com o médico e Ex-Deputado Estadual Antônio
Arnaldo Alves de Melo, com quem teve quatro filhas, Diana, Natália,
Marina e Nina Melo. Em Passagem Franca, desenvolveu ações para
melhorar as condições de vida da população que a impeliram a se
lançar candidata a prefeita durante o pleito municipal em 1992,
alcançando a vitória e sendo empossada para o mandato de 1993 a
1996, deixando um legado que a fez ser considerada uma das melhores
gestoras a passar por aquele município. Valderês Melo também realizou
um trabalho singular como presidente do Grupo de Esposas de
Deputados do Estado do Maranhão – GEDEMA, garantindo o
reconhecimento do esforço de trabalho dos funcionários da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, através do desenvolvimento de
ações voltadas à saúde, educação e datas comemorativas, garantindo
uma sinergia positiva na estrutura social do Poder Legislativo. Com
uma história de trabalho que trouxe uma larga contribuição para a
melhora da qualidade de vida dos maranhenses, o reconhecimento
pelo comprometimento de tamanha envergadura torna-se imperativo
a esta Casa Legislativa.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de

Resolução Legislativa n.º 059/2018, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam
pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 059/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 304/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 061/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Edilázio Junior, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora Bruna
Fernanda Cantanhede Gaglianone.

Na justificativa esclarece o autor, que a homenageada, Bruna
Fernanda Cantanhede Gaglianone nasceu no município de Caxias –
MA, em 30.12.1990, filha de Francisco José de Carvalho Gaglianone
e Eliana Cantanhede Gaglianone, aos oito anos de idade, iniciou os
estudos de balé clássico em São Luís. Com doze anos, por incentivo de
sua professora de balé, realizou o exame de seleção da Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil. Foi aprovada em primeiro lugar e ganhou
uma bolsa de estudos por um período de um ano, e então, se mudou
para Joinville/SC, para iniciar seus estudos em 2003. Abrir mão da
vida em São Luís (MA) e recomeçar a vida em Joinville/SC, ao lado da
mãe e longe do pai, aos 12 anos, foi um dos primeiros percalços a ser
superado. No segundo ano de estudos, em 2004, foi indicada e recebeu
o Prêmio Fundação Galina Ulanova, prêmio esse indicado para jovens
talentos, por indicação dos grandes bailarinos Vladmir Vassiliev
(bailarino do século) e Ekaterina Maximova. Em 2009, a maranhense
Bruna Gaglianone, concluiu seus estudos na Escola do Teatro Bolshoi
do Brasil e em setembro de 2011 pisou no palco do Teatro Bolshoi em
Moscou – Rússia, marcando o início da vida profissional. Foi um
começo complicado a adaptação aos costumes, culinária, hábitos,
língua e principalmente ao rigoroso inverno russo, foram obstáculos
vencidos naturalmente e hoje completamente superados. Com um
histórico admirável em sete anos de trabalho, hoje é bailarina do
Primeiro Corpo de Baile do Bolshoi, realizou e continua realizando
vários papéis de solista e principal. Hoje, longe dos pais, a saudade
da família é um sentimento constante.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 061/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edilázio Junior.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 061/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 305 /2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Ordinária nº 051/2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do
Curso, que Estabelece Diretrizes para o Programa de Fisioterapia para
Idosos (Fisioterapia Geriátrica), no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“a proposta estabelece o  Programa de Fisioterapia para Idosos (
Fisioterapia Geriátrica), a ser realizado pela Rede de Saúde do
Governo do Maranhão, como forma de prevenção e recuperação das
mudanças fisiológicas e biomecânicas ocorridas pelo processo de
envelhecimento, sendo suas sessões coordenadas sempre por um
fisioterapeuta. Não desconhecendo o relevante proposito que ensejou
a iniciativa, havendo impedimento na sanção do projeto de lei em
referência, em face da inarredável inconstitucionalidade verificada
quanto a iniciativa parlamentar para propor a matéria, conforme
dispõe o inciso V, do Art.43, da Constituição Estadual, senão vejamos:

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

Nesse sentido, a propósito, colhe -se o seguinte julgado:

(...) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
principio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao principio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente (ADI821-
RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 02/09/2015, Acordão Eletrônico DJe-239
divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015).

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

Consoante disposto na Carta da República, incumbe ao Chefe
do Poder Executivo encaminhamento de Projeto de Lei que versa sobre
a criação e estruturação de Órgãos da Administração Pública (Art. 61,
§ 1º, inciso II, alínea “e”, da CF/88). Ademais, pelo princípio da simetria
federativa de competências, afronta também ao princípio da separação
dos Poderes (Art. 2º, da CF/88), com reconhecida inconstitucionalidade

formal de Lei ou dispositivo de Lei, de iniciativa parlamentar, que
restringe matéria nesse sentido.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 051/2017, são convincentes, uma vez que a matéria
ali tratada contraria a Constituição Estadual e Federal, visto que é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o
dispositivo constitucional acima descrito.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 051/2017, por não cumprir os requisitos
estabelecidos na Constituição Estadual e Federal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 051/2017, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 306/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 009/

2016, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui
a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia, a ser
realizada anualmente na terceira semana do mês de outubro.

Através da Mensagem Governamental nº 053/2018, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
43, V, 47, “caput”, e 64, IV, todos da Constituição Estadual, vetou
parcialmente o referido projeto, destacando nas razões do veto que o
mesmo em seu artigo 2º, caput, e parágrafo único, ao indicar a realização
de procedimentos informativos, educativos, organizativos e palestras,
extrapola a sua competência de iniciativa legislativa.

Isto porque, apesar de não mencionar objetivamente essa
responsabilidade no texto da Lei, entende-se que tais procedimentos
implicam em ações governamentais de custo efetivo à Administração
Pública influenciando em sua organização, o que não se coaduna com
as disposições constitucionais de regência, notadamente àquelas que
dizem respeito ao processo de formação de elaboração de Leis.

Ressalte-se que, como dito acima, sutilmente o legislador criou
no art. 2º, do Projeto de Lei em comento, obrigações à Administração
Pública quando descreveu alguns procedimentos de conscientização
da população, citando a realização de palestras e outros procedimentos,
podendo causar impacto ao orçamento público, vindo, assim, colidir o
mencionado dispositivo com o disposto no inciso V, do Art. 43, da CE/
89, que confere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo.

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 formal. Sendo assim, as razões do
veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 009/2016.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 009/2016, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado  Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 308 /2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Ordinária nº 127/2018, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa,
que Dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas portadoras
de diabetes nos Órgãos Públicos, Estabelecimentos Comerciais e
Instituições Financeiras, e dá outras providências.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“a presente proposta tem o objetivo assegurar prioridade de
atendimento, assemelhada a já existente para idosos, deficientes e
gestantes, às pessoas portadoras de diabetes, no âmbito dos órgãos
públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras do
Estado do Maranhão. Registra-se que a Lei nº 10.048, de 8 de novembro
de 2000, regulamentou, em âmbito nacional, a prioridade de
atendimento a pessoas específicas (pessoa com deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as
lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos), em repartições
públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições
financeiras, transporte coletivo, dentre outros, não estando incluso as
pessoas com diabetes. Em que pese a relevância do Projeto de Lei,
cumpre ressaltar que a Constituição Federal, simultaneamente,
assegura a igualdade formal e determina a busca por uma igualdade
substancial. Em seu art. 5º, caput, a Carta Magna prevê a chamada
cláusula geral do princípio da igualdade ou isonomia, nos seguintes
termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberd ade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes.

Afirma ainda, o Excelentíssimo Governador do Estado, nas
razões do veto, que considera-se que a Lei Federal nº 10.048/2000
regulou integralmente a matéria, não havendo razoabilidade em
estabelecer regime diferenciado neste caso, com incidência restrita ao
âmbito estadual. Com base no princípio da igualdade e em respeito ao
parâmetro federal legitimamente estabelecido, julgo haver violação à
Constituição Federal.

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

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 127/2018, são convincentes, visto que já existe Lei
Federal que disciplina a matéria constante do presente Projeto de Lei.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 127/2018.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 127/2018, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 309/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Ordinária nº 140/2016, de autoria do Senhor Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que Determina a aplicação de Multa a Construtoras e
a Incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel residencial ou
comercial ou consumidor, e dá outras providências.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“o Projeto de Lei em comento propõe, em linhas gerais, a estipulação
de multa compensatória e de multa moratória às construtoras e às
incorporadoras que não entregarem, aos consumidores, as unidades
autônomas, comerciais ou residenciais, no prazo estabelecido em
contrato de promessa de compra e venda. Nos termos da proposta
legislativa, quando houver atraso na entrega das unidades, além do
pagamento de multa compensatória de 2% (dois por cento) do valor
total do imóvel definido em contrato, as construtoras e as
incorporadoras estarão sujeitas à multa moratória mensal de 0,5%
(meio por cento). Em que pese o relevante propósito, o referido Projeto
de Lei acaba por usurpar a competência da União, insculpida no Art.
22, I, da Constituição da República, para legislar sobre direito civil.
Isso por que, ao estabelecer a necessidade de pagamento de multas
quando do atraso na entrega de imóveis, acaba por alterar
unilateralmente, mediante lei em sentido estrito, cláusulas constantes
de contratos de promessa de compra e venda de bens imóveis ( art.
48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), bem como violar a unidade do
ordenamento jurídico brasileiro com o estabelecimento de legislação
distintiva no Estado do Maranhão”.

Afirma ainda, o Excelentíssimo Governador, nas razões do
veto, que desse modo, considerando a competência residual dos
Estados-Membros e a competência privativa da União para legislar
sobre direito civil (Art. 22, I e Art. 25, § 1º, da Constituição Federal),
imperioso reconhecer o vício de inconstitucionalidade formal do Projeto
de Lei nº 140/2016, haja vista a impossibilidade de Lei Estadual versar
sobre obrigações contratuais privadas.

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

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao
Projeto de Lei nº 140/2016, são convincentes, visto que a matéria
tratada padece de inconstitucionalidade formal.

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

aposto ao Projeto de Lei  nº 140/2016.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
nº 140/2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 310/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 179/2018, de
autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Institui a isenção
do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de passageiros
portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

A isenção de que trata a presente propositura de Lei só
beneficiará os portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia entre
Município de residência e o hospital de referência, onde fará os exames
ou o tratamento de combate a hemofilia.

Justifica o autor da Proposição de Lei, que a hemofilia é uma
alteração hereditária na coagulação do sangue, a pessoa que tem
hemofilia não possui um dos fatores em quantidade suficiente ou com
qualidade adequada para exercer suas funções.

Justifica ainda, o autor, que no Estado do Maranhão os
portadores de hemofilia, são atendidos no Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Maranhão HEMOMAR, localizado na capital do
Estado. No entanto na medida em que muitos portadores da referida
doença moram em outros municípios e precisam utilizar o transporte
intermunicipal, ficando evidenciada a necessidade da criação de um
mecanismo que facilite o deslocamento dessas pessoas em tratamento.

Ressalte-se que, já existe Lei Estadual nº 9.114, de 11 de janeiro
de 2010, que assegura passagem gratuita nas linhas de transportes
intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais e
cardíacas crônicas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela rede pública, no Município de origem.

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

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

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

Lei nº 179/2018, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este parecer.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, votam
pela aprovação do Projeto de Lei nº 179/2018, nos termos do voto do
Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 179/2018

Altera dispositivo da Lei nº 9.114, de 11 de janeiro
de 2010, que Concede passagem intermunicipal
gratuita aos portadores de Câncer, Aids, Doenças
Renais e Cardíacas Crônicas no Estado do
Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento
pela Rede Pública, no Município de origem.

Art. 1º O caput do art. 1º, da Lei nº 9.114, de 11 de janeiro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de Câncer, Aids,
Doenças Renais e Cardíacas Crônicas, Moléstia
Hemorrágica e Hemofilia no Estado do Maranhão, quando
inviabilizado seu atendimento pela Rede Pública, no
Município de origem.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 311/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 156/2018, de
autoria do Senhor Deputado Júnior Verde, que Dispõe sobre o transporte
gratuito dos membros das guardas municipais nos ônibus
intermunicipais.

Justifica o autor da Proposição de Lei, que trata-se de demanda
oriunda de representantes da categoria, que se queixam por não
possuírem o benefício da Lei do Passe Livre, tal como policiais militares
e outros profissionais da segurança pública possuem. Com o
crescimento da violência em todo o País, é certo que precisamos
valorizar os profissionais que tanto zelam pelo bem-estar e segurança
da população. A gratuidade nos transportes é um desses meios. Por
isso, os guardas municipais, como um dos arcabouços da segurança
pública também devem possuir o direito à gratuidade nos transportes
intermunicipais. Cabe salientar, que devido a grave situação econômica
que o País passa o orçamento familiar dessa categoria, assim como de
outras, sofreram perdas, sendo motivo de desânimo e preocupação,
pois muitos guardas municipais, especialmente os que moram distante
ou em outros domicílios, encontram dificuldade para se deslocarem ao
trabalho, diante do alto custo do transporte intermunicipal.

Convém ressaltar que, já existe Lei Estadual nº 5.852, de 06 de
dezembro de 1993, que Assegura aos integrantes da Polícia Militar do
Estado o direito ao transporte gratuito nos ônibus intermunicipais na
área de circunscrição do Estado.

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

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

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

Lei nº 156/2018, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este parecer.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 156/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 21 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 156/2018

Altera dispositivos da Lei nº 5.852, de 06 de
dezembro de 1993, que Dispõe sobre o tratamento
gratuito do policial militar nos ônibus
intermunicipais.

Art. 1º Os arts. 1º e 2º, da Lei nº 5.852, de 06 de dezembro de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica assegurado aos integrantes da Polícia Militar
do Estado do Maranhão e aos Membros das Guardas
Municipais o direito ao transporte gratuito nos ônibus
intermunicipais, na área de circunscrição do Estado, desde
que fardados ou mediante identificação funcional.
Art. 2º - A aplicação desta Lei dar-se-á através do transporte,
em cada ônibus da Linha Intermunicipal, de no máximo
dois policiais militares e dois guardas municipais.”

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3260/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial nº 028/2018-CPL/ALEMA, cujo objeto
trata do Registro de Preços para aquisição açúcar refinado e adoçantes,
visando futuras aquisições para Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 03 de setembro de 2018, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 20 de agosto de 2018. LINCOLN CHRISTIAN
NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís
Pinto Maia Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4959/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial nº 029/2018-CPL/ALEMA, cujo objeto
trata do Registro de Preços de materiais de expediente, visando futuras
aquisições para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O

recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 04 de setembro de 2018, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 20 de agosto de 2018. LINCOLN CHRISTIAN
NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís
Pinto Maia. Presidente da CPL.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1429/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso I da Lei
nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de
Empenho com a empresa AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO
EM INFORMÁTICA EIRELI – ME (ARQUIVAR SLZ) (CNPJ nº
09.624.598/0001-64), para prestar os serviços de Gestão Estratégica
de Documentos, Informação e Conhecimento Corporativo, para atender
as necessidades desta Casa Legislativa, no valor total de R$ 2.310.314,70
(dois milhões, trezentos e dez mil, trezentos e quatorze reais e setenta
centavos). Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  21  DE AGOSTO DE 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto Presidente da ALEMA.
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