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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/08/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.08.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 008/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ACRESCENTANDO ARTIGOS QUE CRIAM
O FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

II – PROJETOS DE LEI DE CONVERSÃO (MP NS.º 296 E 293/
2019)

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA)

2. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N°  001/2019, DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 296/2019 DO PODER
EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM N° 053/2019,
QUE ALTERA A LEI Nº 6.546, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995,
QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DO MARANHÃO, A LEI Nº
11.000, DE 02 DE ABRIL DE 2019, REORGANIZA A ESTRUTURA
DA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS – EMARHP,
EXTINGUE A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RECRIA
A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, TRANSFORMA A
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS
ESPECIAIS EM SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E A LEI Nº
10.213 DE 9 DE MARÇO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A
ESTRUTURA ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
EM CONFORMIDADE COM O § 1º, DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004, ACATANDO EMENDA
OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO.   RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

3. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 002/2019, DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 293/2019 DO PODER
EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM N° 027/2019,
DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
EM CONFORMIDADE COM O § 1º, DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004, ACATANDO EMENDA
OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO.   RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

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

4. PROJETO DE LEI Nº 296/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL
DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO N° 458/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, APÓS
MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AOS ALUNOS HIAGO
VINICIUS, LUIS GUILHERME, BERNARDO NERES, DIOGO
FRADE, ANA BEATRIZ, JENIFER SILVA, LARA FONTES,
FRANCISCO NETO E O PROFESSOR MARCOS VINICIUS, PELA
GRANDIOSA PARTICIPAÇÃO NO JEMS E CIRCUITO
MARANHENSE DE TÊNIS DE MESA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO N°456/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, REQUER, APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍOD DE 19 A 22 DE AGOSTO/19, PARA REALIZAR
TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

7. REQUERIMENTO N° 457/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER, APÓS
MANIFESTAÇÃO DA MESA, QUE SEJA CONSIGNADA NOS
ANAIS DA CASA E ENCAMINHADA AOS FAMILIARES DO
SENHOR WASHINGTON LUIS GOMES TORRES, MENSAGEM
DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 26/
08/19.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/08/2019 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/19, DE

AUTORIA DO Poder Judiciário, enviado através da Mensagem altera
a redação do artigo 130 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão.

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 18/19,
altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 425/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade de dar
ampla divulgação à Central de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência (Disque 180), nos edifícios e condomínios residenciais do
Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 426/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural
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Imaterial do Estado do Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã” da
Assembleia de Deus do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 427/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que inclui no Calendário Oficial do
Estado, o “Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão”.

4. PROJETO DE LEI N° 428/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a proteção às gestantes
participantes de concursos públicos estaduais.

5. PROJETO DE LEI N° 429/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que altera a Lei n° 9.612, de 31 de maio de
2012, para tornar todos os assentos dos veículos do transporte coletivo
intermunicipal preferenciais a idosos com idade igual ou superior a 60
anos, mulheres grávidas, com crianças de colo e pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, no âmbito do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 430/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que institui a Campanha DEZEMBRO VERDE
de prevenção ao abandono de animais no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI N° 431/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a consignação em folha de
pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público e
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor do Hospital
Aldenora Bello na forma que especifica.

8. PROJETO DE LEI N° 432/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que determina que pessoas feridas em acidentes
de trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço
Móvel de Urgência o SAMU, para hospitais conveniados aos seus
planos de saúde no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 096/19,
de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Sr. João Vicente de Macêdo Claudino,
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 423/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno,  classifica – Viana-MA, como município
de interesse turístico.

2. PROJETO DE LEI Nº 424/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, considera de Utilidade Pública, o
“Instituto Cultural Jovens do Amanhã”, com sede e foro no Município
de São Luis, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 095/19,
de autoria da Mesa Diretora, altera e acrescenta dispositivos da
Resolução Legislativa nº 460/19, que trata da estrutura administrativa
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 417/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que institui e estabelece políticas públicas
para implantação de Programa Estadual de Incentivo a contratação de
jovens tutelados no mercado de trabalho no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 418/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a prioridade para o
atendimento e emissão de laudos pelo IML, Instituto Médico Legal, às
mulheres vítimas de violência doméstica, nos casos em que especifica
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 419/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui a “Semana Estadual da Mulher
Empreendedora Maranhense” e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 420/19. de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o atendimento remoto em
estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI N° 421/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que confere ao Município de São João dos
Patos – MA, o Título de Capital Estadual dos Bordados.

6. PROJETO DE LEI N° 422/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inadimplência do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 27 DE AGOSTO DE 2019.

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

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

Pessoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM - 172019
(relativo ao Processo 154972019)
Código de validação: DC7183D15B

São Luís, 15 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei Ordinária
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que altera a redação do artigo 130 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Maranhão.

Justifico o presente projeto pela necessidade de alteração do
termo inicial de contagem do prazo prescricional das faltas disciplinares,
a fim de compatibilizá-lo com a Lei nº 8.112/90, computando-o a
partir da data do conhecimento do fato.

Atualmente, o que se tem observado é que, nos termos da atual
redação do art. 130, alterado pela Lei Complementar nº44/2011, as
faltas funcionais, em sua grande maioria, estão prescrevendo antes
mesmo de serem conhecidas pela Administração Pública, ou então o
processo administrativo não está sendo concluído em tempo hábil, o
que estimula a impunidade, bem como a reiteração de práticas indevidas.

Além disso, vale destacar que a legislação estadual é omissa
quanto ao retorno da contagem do prazo prescricional, após o
esgotamento de todos os prazos previstos para a conclusão e decisão
do processo administrativo, que somam 140 dias. Assim, após o decurso
deste prazo, contado da data da primeira interrupção (publicação da
portaria de instauração), este voltaria a correr, inclusive para fins de
aplicação da prescrição intercorrente.

Ressalto, por oportuno, a existência de outro ponto a ser
alterado, que consiste na ausência de previsão na legislação estadual de
prazo prescricional da pena de multa, cuja penalidade está prevista
apenas na Lei nº 8.935/94, porém, esta não trata do prazo em questão.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 010 / 19

Altera a redação d o artigo 130 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 –
Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 130 da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991, nos seguintes termos:

Art. 130 omissis
I – omissis
II – em dois anos, das faltas sujeitas à penalidade de multa e

suspensão;
III - omissis
§1º A prescrição começa a correr:
I – da data em que o fato for conhecido pela Administração

Pública;
II – omissis
§2º omissis
§3º O curso da prescrição interrompe-se na data de publicação

da portaria que instaurar o processo administrativo ou sindicância e na
data de publicação da decisão recorrível.

§4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a
correr por inteiro a partir do dia em que findos os prazos previstos em
lei para a conclusão e decisão do procedimento administrativo
disciplinar.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.

REQUERIMENTO Nº 456 / 19

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que seja justificada a ausência da
sessão plenária dos dias 19 à 22 de agosto para realizar tratamento de
saúde, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2019. -
Dep. Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.08.19
EM: 27.08.19

REQUERIMENTO Nº 457 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa. após manifestação da Mesa, que seja consignado nos
Anais da Casa, mensagem de profundo pesar pelo falecimento do
Senhor Washington Luís Gome Torres, ocorrido nesta segunda-feira,
dia 26 de agosto de 2019.

“Carioca da Rádio”, como era conhecido, foi proprietário da
Rádio Comunitária 93FM, importante empresa de radiodifusão no
Município de Bacabal, sendo grande incentivador deste meio de
comunicação e reconhecido por sua atuação em prol, não só da boa
informação, mas, do lazer bacabalense. Foi candidato a vereador e,
atualmente, se encontrava como Diretor da Central de Abastecimento,
onde exercia com grande honradez o cargo a si encarregado.

No ensejo, requeiro que seja enviada mensagem de pesar em
nome de sua esposa, Sra. Lidiane Torres, residente na Rua 07 de
Setembro, Bairro Madre Rosa, CEP 65.700-000, Bacabal/MA, e a
todos os familiares e amigos, pelo seu relevante trabalho e por todo
carisma e criatividade - características que ficarão para sempre na
lembrança de todos que o conheceram.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2019. -
Roberto Costa - Deputado Estadual – MDB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.08.19
EM: 27.08.19

REQUERIMENTO Nº 458 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da mesa, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com os demais
maranhenses, parabenizando os alunos Hiago Vinicius, Luís
Guilherme, Bernardo Neres, Diogo Frade, Ana Beatriz, Jennifer
Silva, Lara Fontes, Francisco Neto e o professor Marcos Vinicius
por grandiosa participação no JEMs e Circuito Maranhense de
Tênis de mesa.

Hiago Vinicius de 13 anos e Luís Guilherme de 14 anos foram
convocados para representar o estado do Maranhão no brasileiro aberto
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que ocorrerá em São Paulo em dezembro. Hiago e Luís Guilherme já
somam juntos 10 medalhas de ouros em 2018 e 2019 somando JEM’s
e Circuito Maranhense de Tênis de mesa. A delegação de Tuntum
esteve representada pelos atletas Bernardo Neres, Diogo Frade e Ana
Beatriz da escola Bandeirantes no infanto e pelos atletas Luís Guilherme,
Hiago Vinicius, Jennifer Silva e Lara Fontes da escola Santa Giana
Bereta Mola. Lara Fontes e Jennifer Silva ganharam duas medalhas de
bronze cada, nas competições de equipes e duplas; Bernardo Neres e
Diogo ganharam uma medalha de bronze cada na competição por equipe;
Luís Guilherme e Hiago Vinicius ganharam duas medalhas de ouro cada
nas competições de equipes e duplas. Luís Guilherme após ser
eliminado pelo grande favorito Hiago ficou com a medalha de bronze
na competição individual e Hiago em final triste, após estar vencendo
com autoridade o atleta Leo Martins de São Luís, passou mal no fim
do jogo e por conta disso o seu professor e técnico Marcos Vinícius,
para preservar a integridade física do atleta, achou por bem dar W x O.
Com isso, Hiago ficou com a prata e com o resultado carimbou a
segunda vaga no brasileiro que será realizado em Brasília.

No circuito maranhense o atleta Francisco Neto de apenas sete
anos de idade fez história e se sagrou campeão maranhense, o mais
novo da história daquela competição e da cidade de Tuntum.

Plenário Dep. “Nagibe Haickel” do Palácio Manuel Beckman
de 27 de agosto de 2019 - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.08.19
EM: 27.08.19

INDICAÇÃO Nº 1123 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE
E LAZER (SEDEL), SENHOR ROGÉRIO RODRIGUES LIMA
CAFETEIRA, no sentido de solicitar que a “CARAVANA MAIS
ESPORTE E LAZER” SEJA LEVADA AO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO-MA. O Projeto “Caravana Mais Esporte e Lazer”
faz parte das ações do Governo do Estado e engloba ações de lazer e
práticas esportivas, tais como: caminhadas para idosos, brincadeiras
infantis, torneio de futebol para adultos, além de jogos de dama, xadrez,
vôlei, tênis de mesa, basquete, dentre outros. A Caravana conta também
com o “Cine Esporte”, com a montagem de cinema em praças e espaços
públicos, que veicula vídeos e filmes com temáticas esportivas.

A presente indicação, visa oportunizar a prática esportiva à
comunidade em geral da cidade de Pinheiro, contemplando crianças,
jovens, adultos e idosos com esse importante projeto.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 26 de agosto de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, ninguém está inscrito no Pequeno

Expediente. Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, o que nos traz, hoje, aqui, é um
momento de muita alegria a nós todos tuntuenses, pois os alunos da
escola Bandeirantes Iago Vinícius, de 13 anos, e Luís Guilherme, de 14
anos, foram convocados para representar o estado do Maranhão no
Campeonato Brasileiro aberto, que ocorrerá em dezembro, na cidade
de São Paulo. A delegação de Tuntum, composta pelos atletas Bernardo
Neres, Diogo Frade e Ana Beatriz, da escola Bandeirantes, da cidade
de Tuntum, que, na maior brevidade possível, acredito que o Secretário
Felipe Camarão estará tornando uma Escola de Tempo Integral na
cidade de Tuntum, e Guilherme, Iago, Vinícius, Jeniffer, Sílvia e Lara
Fontes, da escola Santa Diana Bereta Mola, escola particular
administrada pela Igreja católica na cidade de Tuntum, que tem feito
também um grande trabalho aos tuntuenses; ao professor e técnico
Marcos Vinicius, amigo meu, conheço-o, um grande incentivador de
todo esporte na cidade de Tuntum e professor na escola Santa Diana
Bereta Mola; e ao atleta Léo Martins, de São Luís, pela destacável
participação do JEMS e no circuito maranhense do Tênis de Mesa do
Estado do Maranhão, Senhor Presidente, fizemos uma Moção de
Aplausos e esperamos a aprovação de todos os Deputados pelo
reconhecimento desses grandes atletas da cidade de Tuntum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer o uso do
Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu queria pedir um Minuto de Silêncio
pela amiga barra-cordense que faleceu, nessa madrugada, a senhora
Solange. Ela, em um ato de bravura, na cidade de Barra do Corda, foi
salvar a sua filha de um acidente, onde estavam cortando uma árvore e
acabou que passou seis meses, por todos os hospitais. Passou em
Presidente Dutra, em Coroatá, e faleceu, nessa madrugada, na cidade
de São Luís, no Hospital Carlos Macieira. Ela também, Senhor
Presidente, teve o casamento noticiado por todo o Maranhão. Casou lá
no hospital de Coroatá e aí chegando ao falecimento, agora nessa
madrugada. É uma questão de bravura. É uma questão que nós todos
maranhenses ficamos sabendo do caso dela. Inclusive comentei com a
Deputada Andreia Martins Rezende. Convidei a Deputada para ir
fazer uma visita a ela. Infelizmente, não deu tempo porque, logo depois,
ela foi à UTI e nessa madrugada chegou ao falecimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Peço que...

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Andreia.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Eu queria declarar aqui o meu compadecimento pela
morte dessa guerreira e dizer, Fernando, que você mostrou muito seu
coração no acompanhamento desse caso. Com certeza, eu acredito que
ela esteja em um bom lugar.
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GLALBERT CUTRIM – Peço que fiquemos em posição de respeito
para fazer um Minuto de Silêncio. E a Sessão está suspensa, por cinco
minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória n.º 296, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre Código de Segurança contra incêndio e pânico, no
Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para segundo turno.
Parecer da CCJ contrário ao Projeto de Lei n.º 112, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre reutilização de gêneros
alimentícios. Os Deputados que forem favoráveis à manutenção do
parecer da CCJ, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se
manifestem. Mantido o parecer da CCJ. Requerimento à deliberação
do Plenário: Requerimento nº 455, de autoria do Deputado Neto
Evangelista (lê). Peço à Mesa que depois faça a retificação, “são os 30
anos do Ministério Público do Trabalho do Maranhão”. Não é isso,
Deputado Neto? O Requerimento de V.Exa. pela realização de Sessão
Solene em homenagem aos 30 anos do Ministério Público do Trabalho,
certo? Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 452, de autoria
do Deputado Dr. Yglésio (lê). Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente,
só para retirar esse Requerimento aí de pauta. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento retirado de pauta, a pedido do autor.
Requerimento nº 453, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Como
vota a Deputada Andrea Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Indeferido o requerimento. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de amanhã, 28 de agosto. PEC nº 008, de autoria do
Deputado César Pires, em segundo turno. Projeto de Lei nº 296, de
autoria do Deputado César Pires, em segundo turno. Requerimento nº
456, de autoria da Deputada Dra. Cleide Coutinho. Requerimento nº
457, de autoria do Deputado Roberto Costa. Requerimento nº 458, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Professor Marco
Aurélio, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, na pessoa da querida Cristiana, do
Gilberto Leda, Edvaldo. Todos que acompanham a transmissão desta
Sessão. Eu venho, nesta oportunidade, com alegria, destacar a belíssima

fase, a maior fase, o melhor momento que o nosso querido Cavalo de
Aço, o Imperatriz, alcança ao longo de sua trajetória. A cidade de
Imperatriz, toda a Região Tocantina está eufórica pelo momento que o
Cavalo de Aço vive. O desafio de, neste ano, estar na série C, superando
tantos obstáculos, sobretudo da limitação financeira, com um time
montado e reinventado na raça, na garra. Com a condução brilhante do
Presidente Adalto, o Cavalo de Aço vem dando patadas e vem alcançando
o seu espaço. O Cavalo de Aço chega a seu melhor momento, de todos
os tempos, e estamos agora a apenas um passo da Série B que sonhamos
para a cidade de Imperatriz, para a Região Tocantina, que é chegar à
Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado, uma vitória do
Sampaio, time que respeitamos, time muito importante do Maranhão.
Esta vitória de 1x0 nos colocou na fase do mata-mata. Agora, na segunda-
feira, enfrentaremos o Juventude, do Rio Grande do Sul; na outra
semana, o jogo de volta. Dando tudo certo, o Cavalo de Aço estará na
Série B no ano que vem. É algo que engrandece não só Imperatriz e a
Região Tocantina, mas engrandece o futebol maranhense porque não
tenho dúvida de que teremos dois times maranhenses na Série B no ano
que vem. Isso é muito importante para o futebol maranhense, a alegria
do torcedor, a identificação, a satisfação de ver o nosso Maranhão se
destacando cada vez mais no futebol nacional. Parabenizo o Sampaio
que fez uma belíssima campanha e que vem aí com muita força. Tenho
convicção de que vai para a Série B. Parabenizo o nosso querido, ex-
Deputado Sérgio Frota, pela condução do Sampaio Corrêa que se
classificou muito bem para a próxima fase.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Deputado
Marco Aurélio, quando puder, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já, já, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Depois, o
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Tudo bem, Deputado Roberto, já, já. De modo que o Sampaio e o
Imperatriz estão prontos para essa próxima fase, portanto, não tenho
dúvidas de que teremos dois times maranhenses na Série B no próximo
ano. Isso engrandece o nosso Estado. Isso dá alegria ao torcedor.
Imperatriz vive um momento de tanta alegria. E, na segunda-feira,
contra o Juventude, no calor do Frei Epifânio, nós vamos ver o nosso
time vencer mais uma vez para a alegria do nosso torcedor. Deputado
Glalbert, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) –
Deputado Professor Marco Aurélio, é muito oportuno o seu discurso.
Fico extremamente feliz de ter visto o time do Imperatriz, o cavalo de
aço passando para a próxima fase. Hoje de manhã, já vindo para cá, já
olhei os confrontos e vi que são duas pedreiras. O Sampaio enfrenta o
São José, do Rio Grande do Sul; e o Imperatriz pega talvez o time que
tenha mais história dentro da série C, que é o time da Juventude,
campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, enfim. Então são duas
pedreiras, mas eu tenho certeza que é mérito das duas equipes
maranhenses que passaram para a segunda fase com muito louvor. E
nos deixam orgulhosos, apesar de ser motense e ter sido derrotado no
Campeonato maranhense pelo cavalo de aço. Mas a gente vê o esporte
cada vez crescendo mais e o futebol, que é a paixão principal dentro
dos esportes brasileiros, aqui, no Maranhão, sendo muito bem
representado pelo time do Imperatriz e pelo time do Sampaio Correa.
Então parabéns a V. Ex.ª pelo discurso. Sei da sua luta incansável em
ajudar o Imperatriz, em ajudar o cavalo de aço. E sei também que
aqueles jogadores que estão lá irão fazer bonito na quinta-feira e, se
Deus quiser, passar também pelo Juventude e garantir a vaga da série
B do campeonato brasileiro do ano que vem. Parabéns!
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– Obrigado, Deputado Glalbert. Muito obrigado pela participação.
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Marcos, eu quero também saudar aí ao time do Imperatriz
pela classificação. Vai para esse mata-mata aqui que é fundamental
passar para garantir o acesso à série B. E será uma grande vitória não só
para Imperatriz, mas para a Região Tocantina e para o Maranhão. Nós
temos também o Sampaio - do nosso presidente e amigo Sérgio Frota,
que é um grande lutador e que vem fortalecendo o futebol do Maranhão
há muitos anos - também com grandes possibilidades de passar
novamente para a série B. E a gente espera realmente que tanto
Imperatriz como Sampaio possam garantir essas vagas, porque é
fundamental para o futebol do Maranhão. Lá na cidade de Bacabal, nós
temos o Bacabal Esporte Clube e temos agora o CAB também, que é
outro time que se criou agora na cidade, disputando a segunda divisão
do campeonato maranhense, brigando por uma vaga para a primeira
divisão do Campeonato Maranhense do ano que vem. E a vitória do
Imperatriz e do Sampaio vai fortalecer o futebol do Maranhão. Eu
acho que todos nós ganhamos. Todos os clubes ganham com o acesso
dessas duas equipes. Então estamos na torcida. Esperamos, mais uma
vez, que o Sampaio retorne exatamente para o seu lugar, que é a segunda
divisão, como sempre fez campanhas maravilhosas, levando grandes
públicos aqui para o Castelão. Como Imperatriz também faz uma
grande participação. Como já fez também em outras competições
levando a paixão do torcedor de imperatriz para o estádio. Então esse
fortalecimento é exatamente, como eu disse, importante para o
Maranhão. Então torcemos muito. Vamos ficar na torcida para que
essas duas equipes possam realmente garantir esse acesso, como eu
disse, que é tão fundamental para o futebol, mas para o esporte do
Maranhão como um todo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Roberto. Incorporo o discurso do Deputado
Glalbert e de V. Exa. ao nosso pronunciamento. Faço questão de destacar
esse grande momento. O Cavalo de Aço veio e muita gente duvidava
que o tipo fosse chegar até aqui. O presidente Adauto com a comissão
técnica tive coragem de fazer alterações extremas no time, e deu certo.
E o time se encontrou, e o time se renovou com jogadores novos, com
jogadores jovens, jogadores de Itinga, do Cajuapara, jogadores de
Cidelândia, jogadores de bairros de Imperatriz que deram essa vida,
que deram essa garra, velocidade ao time, isso foi tão importante
acreditar nessa nova geração. E agora o Imperatriz chega nessa grande
fase, nesse grande momento. E pegamos aí um adversário que é mesmo
uma pedreira, mas isso será para provar que a classificação do Cavalo
de Aço não foi uma questão de sorte, foi questão mesmo de competência,
de garra, de vontade e de compromisso com o povo de Imperatriz. De
parabéns toda a comissão técnica, os jogadores, todos os guerreiros.
De parabéns o Adauto, o presidente, com toda a diretoria do Cavalo de
Aço. Cumprimento também a Mariana, a Michele, o Rodrigo, a todos
que têm se dedicado e isso é muito importante. De parabéns todo
torcedor que vai ali depositar a sua confiança no nosso time, no mais
querido e isso dá força, isso empolga, isso motiva o nosso time. Algumas
semanas atrás o time com dificuldades das elementares, de pagar a
folha. Tivemos uma ideia e dialogamos com a comissão, com o
presidente, com a diretoria e fizemos ali um jantar para lançar o Sócio
Torcedor Diamante. Cada apoiador teria que contribuir com o valor de
mil reais para ajudar o time. Nós conseguimos quase 200 amigos do
Cavalo de Aço que deram um apoio fundamental. E o que mais me
marcou naquele evento, além da união de tantos amigos e amigas,
destaco o apoio do Secretário Clayton Noleto; Deputado Rildo Amaral;
do Alan Neto, do Sistema Mirante; do Alfredo e de tantos amigos que
se uniram, mas além de todos esses amigos, que todo mundo saiu
vendendo ingresso, convite, mas uma coisa me marcou de maneira
muito forte, é que uma das torcidas organizadas fez vaquinha, deputado
Paulo Neto, fez vaquinha de cinco reais, de dez reais, de vinte, todo

mundo ajudando com um pouco, até completar os mil reais. Compraram
um ingresso, um convite, sortearam entre os membros da torcida
organizada porque eles queriam fazer a sua parte. Como foi digna
aquela atitude, todo mundo se unindo, não importa se ganha mais, se
ganha menos, mas o importante de tudo é a união. E aquele evento
garantiu um aporte de quase R$ 200 mil para o time do Cavalo de Aço,
que foi muito importante naquele momento. O time está com os salários
dos jogadores em dia, o time está motivado, mas para além da
perspectiva individual de cada jogador, é a garra, é a paixão, é saber o
que esse sentimento representa para a cidade e nós vamos para a Série
B. E mais ainda, sonhar com o título da Série C 2019. Viva o Cavalo de
Aço! Viva o Sampaio Corrêa! Viva o futebol maranhense! Parabéns a
todos que ajudam a construir este momento!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN. Deputado Doutor
Leonardo Sá, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa, em
nome da Excelentíssima Deputada Andreia Rezende. Cumprimentar o
Plenário, em nome do meu amigo Deputado Wellington do Curso.
Cumprimentar todos os maranhenses, em nome da galeria.
Cumprimentar a imprensa, em nome do jornalista Gilberto Leda. Estou
aqui hoje para destacar uma Lei Ordinária, de minha autoria, que foi
sancionada, aprovada por esta Casa, sancionada pelo Governador do
Estado do Maranhão. É a Lei 11.075/2019 que institui a Política da
Terceira Idade Casa do Idoso. Nós sabemos que a população no Brasil
hoje envelhece. A expectativa de vida aumenta a cada dia. E nós temos
que criar as condições, o poder público criar as condições para que esta
população seja mais bem cuidada, principalmente o idoso de baixa
renda. O que esta Lei impõe? Será um local com profissionais treinados
e equipamentos necessários, onde as famílias de baixa renda poderão
deixar o idoso durante o dia para o acompanhamento necessário,
enquanto trabalham e exercem suas funções profissionais. Então, o
cidadão, principalmente aquela família de baixa renda que não tem com
quem deixar o idoso poderá ter um local apropriado para deixar esse
idoso e no final do dia buscá-lo e lá naquele local ele ser respeitado, ter
dignidade, profissionais. Essa proposta surgiu no intuito de contribuir
com a organização do sistema de saúde suplementar, no âmbito dos
municípios do Estado do Maranhão, por meio da criação de um espaço
de vivência social, humanização e de qualidade no cuidado a pessoa
idosa, cuja a família em sua grande maioria não tem condições de dar
atenção e o cuidado devido durante o dia. Como médico sei o tanto que
é importante garantir à população um envelhecimento com qualidade
de vida, otimizando os recursos de atendimento e objetivando assim,
que seja realizado um trabalho de fortalecimento de atividades
associativas, produtivas e promocionais. Contribuindo para a
autonomia, envelhecimento ativo e saudável, prevenindo assim o
isolamento. E lei cumprindo assim as determinações impostas pelo
Estatuto do Idoso, na lei nº 10.741/2003. Estou muito feliz por, em
apenas em seis meses de mandato, ter uma lei tão importante como
essa, sancionada pelo Governador. Agradeço à Assembleia Legislativa,
todos os Deputados que aprovaram essa lei. E eu sei da importância
disso para o Estado do Maranhão, principalmente para as famílias
mais carentes e os mais idosos de nosso Estado. Bom dia a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição, declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Concedo a palavra à Deputada Dra. Helena Duailibe,
por oito minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente. Bom dia, uma alegria muito
grande, colegas deputados, imprensa, galeria, na manhã tão linda do dia
27 de agosto, Deputado Glalbert, eu subo aqui para enaltecer o Projeto
Xadrez nas Escolas que o Governo do Estado vem desenvolvendo.
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Ontem foi realizado o Festival Xadrez nas Escolas do Maranhão com
a participação de mais de 200 estudantes da rede pública de todo o
Estado do Maranhão. No evento, nós tivemos os irmãos, que são meus
sobrinhos, e eu tenho muito orgulho de dizer, de falar deles: o grão-
mestre Rafael Leitão e Nicolau Leitão realizaram duas simultâneas em
que cada um enfrentou 36 alunos atletas ao mesmo tempo. Houve
também uma estação para partidas amistosas, resultando em uma linda
e histórica festa. Era o encerramento do JEMs, estavam lá presentes o
Secretário de Educação, o Secretário de Esportes, o Secretário de
Cultura, e assim foi coroado esse encerramento dos JEMs, com essa
linda festa do Festival de Xadrez, esse projeto da Secretaria de Educação,
coordenado pelos irmãos Leitão, que hoje contempla 109 escolas de
todas as regionais, oferecendo uma atividade que, comprovadamente,
auxilia habilidades como memória, concentração, raciocínio analítico e
sintético, paciência, autocontrole, poder de decisão, planejamento,
dentre tantas outras. Eu queria aqui, Deputado Marco Aurélio, que
sua linda cidade de Imperatriz, Deputado Rildo e Deputado José Gentil,
Caxias, Deputada Cleide, todas as cidades deveriam contemplar esse
projeto, Pastor Cavalcante, também de Imperatriz, porque leva o aluno
a desenvolver aquilo que é mais importante, que é o raciocínio por
meio do xadrez. Então, nós precisamos fazer com que os nossos
estudantes realmente busquem alternativas para competir. Os grandes
projetos que vêm para o Maranhão precisam ser ocupados por
maranhenses, e esse é um projeto que a Secretaria de Educação
desenvolve muito bonito e que precisamos incentivar para que muitos
municípios, hoje nós estamos em 109 escolas, mas nós precisamos
implantá-lo em todas as escolas do Estado do Maranhão. Obrigada,
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos,
com apartes. Estamos recebendo a visita técnica de membros da
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, representada pela Diretora
Neide Nalva Moura Santos. Além disso, da Coordenadora Pedagógica
Luiziane Magda Cordeiro dos Santos e da Coordenadora Administrativa
Denise Helena de Farias. Sejam todas muito bem-vindas à Assembleia
Legislativa do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Felipe dos Pneus, 10 minutos, com direito
a apartes.

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

Resumo da Ata da Nonagésima Sétima Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,

Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Carlinhos
Florêncio, Detinha, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto e Ricardo Rios. A
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 e concedeu a palavra aos (as) Deputados
(as): Wellington do Curso, Rigo Teles, Rildo Amaral, Antônio Pereira,
Professor Marco Aurélio, Fernando Pessoa, Daniella Tema e Duarte
Júnior. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão
e votação em segundo turno, votação nominal, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 005/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
que acrescenta a letra “d” ao Inciso XVI do Artigo 19 e altera os
parágrafos 3º e 4º do Artigo 24, da Constituição do Estado do Maranhão,
que dispõe sobre os militares. A referida PEC, foi aprovado com 27
votos, conforme a chamada nominal e encaminhada a promulgação.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e
encaminhado à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
020/19, de autoria do Deputado César Pires, que concede a Medalha
“João do Vale” a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone e
070/19, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Antônio
Dias Toffoli. Com parecer Favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania o Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação
ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2019, de autoria da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, dispõe sobre a criação do
“Comitê de Gestão Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Em seguida, o Presidente submeteu à deliberação do
Plenário o recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão
da Mesa que indeferiu o Requerimento n° 446/19, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe os motivos
sobre o atraso no pagamento dos salários e benefícios dos funcionários
do teleatendimento do CIOPS, tendo o Plenário mantido a decisão da
Mesa. Por fim, a Mesa deferiu os Requerimentos nºs: 449/2019, de
autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja justificada
sua ausência da Sessão Ordinária do dia 19 de agosto do corrente ano,
em virtude da solenidade de entrega de uma escola participante do
“Programa Escola Digna”, no Povoado Caxirimbu,  no Município de
Caxias e 450/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, para que
seja submetido ao Plenário o Parecer nº 368/19, contrário ao Projeto de
Lei nº 112/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a reutilização de
gêneros alimentícios e de sobras de alimentos, sendo o referido Parecer
incluído na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius Louro falando
pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela liderança deste Bloco. Os
Deputados Professor Marco Aurélio e Neto Evangelista falaram pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 27 de agosto de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 12h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada para a entrega de títulos de
Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Felipe Pinto Heilmann à Senhora
Maria Luíza Leite Bruno Lobo e da Medalha de Mérito Legislativo
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Manuel Beckman ao Senhor Wellington Resende Silva, concedidos por
meio das Resoluções Legislativas de nº 916, 912, 917 oriundos dos
Projetos de Resolução Legislativa nº 076, 023, 080/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Convidamos para compor a Mesa a
Senhora Luiza Leite Bruno Lobo, homenageada da Sessão Solene; o
Senhor Luís Felipe Pinto Heilmann, homenageado desta Sessão Solene;
o Senhor Wellington Resende Silva, homenageado desta Sessão Solene;
Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Veloso, Juiz Federal; Excelentíssimo
Senhor Daniel Blume, Conselheiro Federal da OAB/Maranhão,
representando o Conselho Federal da OAB/Maranhão; Excelentíssimo
Senhor Joaquim Haickel, ex-Deputado Estadual; Coronel Furtado,
Presidente da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes
Militares; Senhor Professor Benedito Buzar, Presidente da Academia
Maranhense de Letras. Concedo a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, autor das Proposições.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Senhoras e Senhores, Senhor
Presidente, que nos honra na manhã desta quinta-feira, o amigo,
professor, ex-Reitor e ex-Secretário de Educação do Estado do
Maranhão, Deputado César Pires, um amigo, de forma especial, na
manhã de hoje, veio presidir esta Sessão Solene, muito especial, em
que nós temos três homenageados que, de forma unânime, aprovado
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pelo
reconhecimento desses dois títulos, Título de Cidadão para a professora
Luíza e Título de Cidadão para o Professor Luiz Felipe e a Medalha
Manuel Beckman para o então também amigo Wellington Resende. Eu
passo a cumprimentar a todos da Mesa, em primeiro lugar, em nome
da homenageada a Senhora Professora Luiza Leite Bruno Lobo. Seja
bem-vinda à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa
do povo, e a nossa singela homenagem em nome de todo Parlamento
estadual. Senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann, meu professor, meu
coordenador, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. De forma especial, Dr. Wellington Resende Silva, que é
auditor e que hoje também recebe essa justa homenagem pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Cumprimento de forma
especial também o Exmo. Senhor Roberto Veloso, Juiz federal. Na
semana passada, esteve aqui, nesta Casa, também sendo homenageado
e hoje nos prestigia com a sua presença neste ato, nesta solenidade na
Assembleia Legislativa. Exmo. Senhor Daniel Bruno, Conselheiro
federal da OAB, representando o Conselho Federal da OAB-MA e
que, de forma especial, eu o cumprimento, pois Deus me deu a
oportunidade de cruzar o caminho com o Dr. Daniel e sua família. Eu o
considero como um irmão e da mesma forma também toda família me
tem como um filho, como irmão. Muito obrigado por ter vindo a esta
solenidade. Logo, logo, você será também homenageado. Já foi
aprovado, de forma unânime, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. O Exmo. Senhor Joaquim Haickel, nosso sempre
Deputado estadual Joaquim, teatrólogo, escritor, romancista. Joaquim,
seja bem-vindo à Casa do Povo, matando a saudade da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Coronel Furtado, Presidente da
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Seja bem-
vindo à Assembleia Legislativa. O Senhor Benedito Buzar, Presidente
da Academia Maranhense de Letras. Muito obrigado pela presença
mais uma vez na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar a plateia,
de forma especial, com todos os amigos e familiares dos homenageados
e alguns outros que estão também na plateia que, de forma muito
respeitosa, vieram prestigiar esta solenidade, com o meu sempre
professor Campos, o meu sempre professor Cláudio Pavão. Meu amigo
também de levar demandas e denúncias à Promotoria de Improbidade
Administrativa, Dr. Lyndon Johnson. Já fizemos algumas audiências,
alguns trabalhos nessa área com a presença do Dr. Lyndon Johnson,
Dr. Caldas Furtado, com o professor Marco Adriano, Juiz da Comarca
de Pedreiras, com o próprio Wellington também, a todos vocês. Sejam
todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O presente projeto, inicialmente, em primeiro lugar, vem reconhecer o
importante trabalho que a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo, natural da

cidade do Rio de Janeiro, vem desenvolvendo em prol da sociedade
maranhense. Senhora Luiza Leite Bruno Lobo nasceu na cidade do Rio
de Janeiro, em 48, é escritora, professora universitária, ensaísta, crítica
literária e tradutora. Foi professora adjunta de tradução e pós-graduação
em Literatura Comparada e Teoria Literária na Faculdade de Letras e
Universidade Federal do Rio de Janeiro, concursada em 81, onde ainda
atua na pós-graduação. Também foi professora adjunta de Teoria
Literária na graduação, na especialização na Universidade Estadual do
Rio de Janeiro concursada em 87 até 2004. Lecionou inglês em colégios
do Estado do Rio de Janeiro, formou-se em Didática Inglesa na
Faculdade de Santa Úrsula da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Fez segundo pós-doutorado no Instituto Latino-Americano
na Universidade Lívre de Berlim. Além disso, domina também 05
idiomas, foi eleita membro de correspondência da Academia Maranhense
de Letras em 5 de dezembro de 2000, ocupando a cadeira de n.º 12,
cujo patrono é Gabriel Malagrida. Tomou posse a 21 de junho de 2015,
saudada pela acadêmica Ceres Costa. E quero cumprimentar também,
nossa sempre professora Ceres, Ceres Costa Fernandes. E em 11 de
outubro de 2013 foi eleita também como membro correspondente para
a Academia Ludovicense de Letras e é sócia do Pen Clube do Brasil
desde 1983 e membro da Academia Brasileira de Filosofia desde 2010.
Fez parte do Sindicato dos Escritores do município do Rio de Janeiro,
dentre outras. Entre seus 20 livros e 200 artigos publicados, centenas
de disciplinas de graduação e pós-graduação, 300 palestras ministradas
no Brasil e no exterior, muitos se voltaram para o estado do Maranhão
e daí a justa homenagem na manhã de hoje. Realizou a primeira edição
atualizada, de acordo com a reforma ortográfica em vigor, do Guesa de
Sousândrade, com introdução, glossário, notas. Sobre este autor
maranhense, publicou 150 artigos, 50 resenhas, ministrou 150 palestras
e comunicações em congressos, e dezenas de disciplinas de pós-
graduação, de curta e de longa duração, no Brasil e no exterior. Também
se debruçou sobre a obra da maranhense Maria Firmina dos Reis,
divulgando no sul do país o nome desta autora que é a primeira
romancista brasileira mulher, por ocasião do centenário da abolição da
escravatura, em 1988, lançou seu Úrsula, um romance brasileiro (1859)
e a 3ª edição pela Editora Presença e a coleção Resgate. Vários ensaios
reunidos em Crítica sem juízo (1993; 2007), 25 anos de crítica literária
da autora, estudam as obras de Sousândrade e de Maria Firmina, sob
diversas abordagens. Estiveram em São Luís incontáveis vezes, esteve
em São Luís em incontáveis vezes, esteve em São Luís em incontáveis
vezes, sempre apreciando seus encantos naturais e usufruindo da
companhia de admiráveis amigos, com quem manteve amizades através
dos anos e de convivência no Estado do Maranhão. Inicialmente
retornando, de carro para Belém, hospedando-se na casa da família
saudosa figura de Genésio de Moraes - família de Luiz Costa Lima -
que habitava na Rua do Sol. Os anos passaram e a cidade se transformou
em muitas das dunas, em muitas das situações e que hoje vivenciamos.
O currículo que se segue diz respeito exclusivamente às atividades
ligadas ao Maranhão. Participação do Núcleo de Estudos
Interdisciplinares da Alteridade, vinculado ao Centro de Estudos
Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais. Bolsa de auxílio financeiro para publicação do Guia de escritoras
da Literatura Brasileira. Crítica textual - Grupo nacional de pesquisa
do CNPq. Atualmente, faz parte do grupo de estudos “Discursos
sobre a Épica”, além de muitas outras palestras, publicações e
Congressos. Professora Luiza Leite Bruno Lobo, por essas e por muitos
outros aqui, hoje, a Assembleia Legislativa convida familiares, parentes
e amigos para dizer o quão importante é o seu trabalho na Literatura,
na Poesia e, principalmente, na pesquisa, para que gerações vindouras
possam acompanhar os trabalhos dos maranhenses que a senhora faz
com tanta maestria. Então é uma justa homenagem que a Assembleia
Legislativa presta para a senhora. O segundo homenageado, nesta
manhã, o senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann, natural da cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, desenvolvendo relevantes serviços
prestados na sociedade maranhense. Nasceu em 16 de maio de 1961,
filho de Ernesto Willy Heilmann, in memoriam, e Teresinha Pinto
Heilmann. Tem quatro irmãos e é casado há 26 anos com Maria de



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2019 11
Jesus Rodrigues Araújo, promotora de justiça e professora. Seja bem-
vinda também à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
homenageado reside, hoje, em São Luís desde de 1986. Trabalhou
como bancário no Sudameris, Banco do Brasil e Banco de Crédito
Nacional. Foi empreendedor no comércio local instalando a empresa
Velas São Felipe, na década de 90. Formado pelo curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão em 1998. Hoje, professor, advogado
inscrito na OAB nº 5.290, constituiu a Sociedade Civil Sirgenê & Felipe
Advogados Associados, prestando serviços para a Caixa Econômica e
outros na área empresarial, trabalhista e civil no estado do Maranhão.
Especialização na Escola Magistratura em 1999. Em 2004, cursou o
Mestrado em Direito Privado na Pontifícia Católica Portuguesa em
Lisboa. E o título é revalidado no Brasil pela Universidade Federal de
Pernambuco. Em seguida, residiu na Espanha, onde curso Estudos
Avançados ao Doutorado na Universidade de Barcelona, no programa
“Direito na Sociedade Globalizada”, onde obteve o título de
Investigador ao Doutorado em 2007. Ao retornar o Brasil, passou a se
dedicar à docência da Faculdade São Luís e FACEM, lecionando na
área jurídica a disciplina de Direito Privado. Foi também professor
substituto na UFMA. Em 2014, ou melhor, desde de 2014, assumiu a
função de coordenador do curso de Direito da conceituada Faculdade
do Estado do Maranhão, onde permanece até a presente data,
desenvolvendo trabalho fundamental de importância, orientando seus
alunos nas defesas de prerrogativas e do profissional do direto, bem
como na dignidade do exercício da advocacia, das carreiras jurídicas aos
futuros operadores do direito egressos dessa faculdade. Em 2018,
concluiu também o doutorado em Direito e Ciência Política, na
Universidade de Barcelona, com a pesquisa intitulada
La Protección de Datos de Caracter Personales en internet - Estudo
Comparado da Legislação da União Europeia e do Brasil, título
revalidado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Neste mesmo
ano, recebeu a Medalha “Professor José Maria Ramos Martins”,
concedida pela OAB-MA e Escola Superior de Advocacia-ESA em
reconhecimento e valorização do advogado e professor. Atualmente, o
professor Luiz Felipe tem incentivado projetos de extensão social na
área acadêmica, a exemplo de “O Pequeno Jurista”, realizado por alunos
do curso na escola pública. E eu dou o meu testemunho. Depois de
algum tempo, a necessidade, no Parlamento Estadual, já com duas
graduações, de apresentar projetos pautados, fundamentados na
legislação, voltei à sala de aula. Havia iniciado o curso de Direito,
parado no 4º período e voltando à sala de aula, voltando a estudar
Direito. Hoje iniciando o 8º período. E eu tenho professor Luís Felipe
como meu professor com muita honra. E encontro, aqui, outros
professores também, professora Sônia, outros professores que estão
aqui também, professora Flávia Maranhão, professor Sálvio. Faltei
aula ontem, quarta-feira, mas estava em missão, aqui, na Assembleia.
Você releva essa falta aí. Já estou pedindo já de público, professor
Sálvio. E aproveito para cumprimentar também os Promotores do
Maranhão, que têm o meu respeito. E da Promotoria do Idoso, já vejo
ali o amigo e atuante promotor Dr. Cutrim. Então sejam todos bem-
vindos a Assembleia. Esse é o currículo do homenageado professor
Luís Felipe. Passo a destacar a homenagem ao Auditor federal de
finanças e controle, Welliton Resende Silva, meu xará. Nasceu em
Campestre do Maranhão, no dia 14 de junho de 1971. Seus pais,
Conceição Resende e Valderez Silva. Se origem humilde e batalhadora,
o homenageado começou a trabalhar desde cedo como servente de
pedreiro desde a sua adolescência, até ser aprovado na Universidade
Estadual do Maranhão, onde se graduou em administração de empresas.
Casado com a senhora Jacyane Rocha Torreão, que tem dois filhos,
Fernanda Rodrigues e o Renan Barbosa Resende. Cumpre ressaltar
que começou os estudos na Unidade Escolar Josué Montello, no Bairro
do Sacavém e depois foi para o colégio CEMA, no bairro da Cohab,
onde concluiu o ensino médio. Com esforço próprio e que é nato do
Auditor Wellington Resende, que nós o conhecemos com bastante
afinco, trabalho nas obras de construção civil passou para o curso de
Administração, na Universidade Estadual do Maranhão, defendendo a
sua tese: “Participação nas micro e pequenas empresas na economia

do Maranhão” sob a orientação de Wilson Santos, onde com ele se
formou em 1998 com o trabalho na construção civil, que era árduo e
começou a fazer concursos públicos. Foi aprovado no seu primeiro
concurso público, aos vinte anos, onde começou a exercer sua carreira
como funcionário público do IBGE. E foi com muito esforço e
perseverança que se tornou auditor estadual de controle do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, em 2001. Em 2005 passou para o
concurso de auditor fiscal, auditor federal da CGU no estado do
Maranhão. Vale ressaltar que o Wellington Resende já foi aprovado e
classificado em doze concursos públicos, dentro do lapso temporal de
seis anos, de 1994 a 2000, sendo eles Correios, IBGE, Justiça Federal
do Maranhão, Justiça Federal do Pará, Ministério Público do Maranhão,
Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal de Justiça do Pará, dentre
outros. Como auditor trabalhou no Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, onde autuou por quatro anos e teve a oportunidade de
ampliar o conhecimento na sua carreira e também como auditor. Porém,
agora na Controladoria-Geral da União, onde representa o seu estado
com muita alegria e responsabilidade, ganhando diversos prêmios ao
longo de sua carreira. Cabe destacar que em 2018 foi o único maranhense
premiado com o Prêmio Innovare. Nós inclusive fizemos referência na
Assembleia Legislativa, fizemos o reconhecimento, e palestrante em
várias universidades e leva esse trabalho também de controle social
para as comunidades que nós acompanhamos tentando formatar no
cidadão maranhense, no cidadão ludovicense o controle social, a
fiscalização, que é inerente, que deveria ser inerente a todo cidadão. E
aproveitando ao falar do último homenageado, Dr. Wellington Resende,
esse trabalho é que fazemos na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. E hoje tem uma Sessão presidida pelo Deputado César
Pires, que muito nos honra. E eu, de forma particular, Deputado César
Pires, pelo apreço e carinho, o respeito que eu tenho por V.Exa. que
está presidindo a Sessão com tantas autoridades na Mesa. E é motivo
de orgulho para o Deputado Wellington. O Deputado Wellington que
vem de origem humilde, o meu pai me deixou eu tinha sete meses de
nascido, minha mãe era dona de prostíbulo, eu não tive vida boa, não
tive vida fácil. Comecei a trabalhar com 14 anos como empacotador do
Pão de Açúcar, fui arrumador de cama de motel e vendia fruta na rua. E
para passar no concurso para sargento do Exército, eu estudava embaixo
de um poste perto de casa para economizar energia em casa. Então,
hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem um
Deputado que estudou em escola pública. Saibam todos os Deputados
que eu tenho orgulho de ser Deputado. Eu não tenho vergonha de ser
Deputado, eu tenho orgulho de ser Deputado. Eu honro o Parlamento
Estadual, eu tenho orgulho de usar o brasão da instituição que eu
represento, que é a União de todos os deputados do Brasil. Eu honro
o meu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu
não falto, eu não chego atrasado, sou muito atuante e eu valorizo e faço
reconhecimento das pessoas que engrandecem o Estado do Maranhão,
que fazem com que o Maranhão possa crescer e possa ser destaque,
por isso a justa homenagem na manhã de hoje. É o reconhecimento de
um jovem Deputado, de um Deputado atuante, de um Deputado que
tem o reconhecimento dos meus pares. É o reconhecimento que eu faço
ao Deputado César Pires pelo respeito que ele tem dos demais pares,
o respeito que tem na sociedade. Quando eu fiz o convite para que ele
pudesse presidir a sessão, o meu reconhecimento e a minha gratidão.
Aos homenageados, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a
vida de vocês. Deus nos ensina, no momento em que o povo de Deus
vivia cativo na Babilônia, Deus levantou um profeta chamado Jeremias
e ele dizia ao profeta Jeremias, inspirou o profeta Jeremias que escreveu
um livro tão pequeno, que é o livro de Lamentações, mas tem uma
passagem que serve para todos nós até hoje: precisamos trazer à
memória as coisas que nos dão esperança. Diante de uma crise ética,
diante de uma crise financeira e uma crise política, nós precisamos
dizer para o Brasil, para o Maranhão, para os nossos amigos que
existem homens de bem, homens bons que precisam ser valorizados
enquanto vivos, não pós-morte. É muito fácil dizer que a pessoa é boa,
que a pessoa era importante depois que não está mais neste plano.
Nós temos que fazer isso enquanto as pessoas estão aqui, fazer o
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reconhecimento, pedir desculpas, dizer que gosta, dizer que ama. A
cada dia que passa, as relações sociais ficam mais difíceis, as pessoas
não se olham nos olhos, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas
se acham arrogantes, se acham prepotentes, se escondem atrás de um
curso superior, atrás de um cargo e deixam de fazer a maior essência da
vida que é respeitar o próximo, o respeita ao próximo, o amor ao
próximo, o reconhecimento ao próximo, sem demagogia, sem frescura,
sem vaidade, sem orgulho, sem inveja. Na manhã de hoje, a Assembleia
Legislativa, de forma unânime, aprovado por todos os Deputados,
presta essa justa homenagem a esta mulher, a esta guerreira e a esses
dois homens guerreiros que engrandecem o Estado do Maranhão, que
engrandecem o Brasil. Obrigado pela convivência, obrigado por existirem
no nosso convívio, no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos que
vieram a Casa do povo, que Deus abençoe a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Antes de darmos sequência à liturgia do momento e
atendendo à solicitação do Cerimonial daqueles que deram ciência de
suas presenças, nós queremos aqui cumprimentar o Senhor Marcos
Aurélio Barros, Promotor de Justiça; o Senhor Agenor Gomes, Juiz
federal; o Senhor Carlos Augusto Oliveira, Promotor de Justiça; a
Senhora Leilane Maria da Silva, Superintendente da Controladoria
Regional da União do Estado do Maranhão; o Professor Senhor João
Batista Ericeira, Conselheiro federal do Maranhão; Professora Ceres,
ex-pró-reitora da Ufma; professor Dr. Clodomir Reis, juiz federal;
José Augusto Cutrim Gomes, promotor de Justiça; Esdras Soares
Júnior, promotor de Justiça. Feitos os nossos registros e os nossos
agradecimentos, pessoal e institucional, nós convidamos o senhor
Antônio Norberto Vale, presidente Academia Ludovicense de Letras,
para ter assento a essa Mesa. Convido o deputado Wellington do
Curso para fazer a entrega dos Títulos de Cidadãos Maranhenses ao
senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann, à senhora Luiza Leite Bruno Lobo,
e da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor
Wellington Resende da Silva.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ainda, atendendo o Cerimonial, registramos a presença
do Prefeito de Guimarães, Oswaldo Gomes. Antes de passarmos a
presidência dos trabalhos ao Deputado Wellington do Curso, como
praxe desta Casa, eu quero dizer a vocês que foi com subida honra e a
mais alta das distinções de homem público e cidadão maranhense que
tive a honra de presidir essa sessão. Eu, quando olhei aqui, disse que eu
nunca tinha visto tanta qualidade sentada nesse Parlamento como eu vi
agora. E eu tenho certeza que aqui na Mesa também não foi diferente.
E confesso que, por alguns instantes, eu alheei meu pensamento e
deixei ele solto, correr sem rédeas. E imaginei um Parlamento à altura
dos que estão sentados aqui. Como seria diferente a vida desta Casa.
Como seria talvez diferente a vida do próprio estado do Maranhão. E
eu deixo aqui uma certeza, de que eu também votei e acertei. O ex-
deputado Joaquim Haickel, com quem eu tive a honra de trabalhar
junto, dizia para mim: César, de 88 para cá, eu não vi nada igual no
Parlamento com assentamento nesta Casa. Talvez, Buzar, permita-me
assim chamar professor, eu vi um dia algo igual, quando pelas tuas
mãos, de Milson Coutinho e de Sebastião Duarte, escrevemos um livro
da historiografia do Parlamento maranhense. E, no prefácio, eu dizia
assim: “É a maior obra da minha vida sem, um dia, ter escrito uma
vírgula”. Porque fui buscar nesses cérebros competentes e qualificados
como Buzar, Milson Coutinho, Sebastiao Duarte, que tive a felicidade
de tê-lo como assessor, como Reitor da Universidade, e o Milson
Coutinho, como amigo. Ainda como presidente, ele largou aquela
presidência, eu diria assim, para poder se dedicar à construção da
história do Parlamento. E se não fosse ele, se não fossem pessoas dos
níveis de vocês, eu tenho certeza que essa história poderia ter sido
perdida em relação a isso. Agora eu vejo aqui também o juiz federal
Veloso. E eu dizia para ele: “Como é que é: a candidatura prospera ou
não prospera?” E ele inteligente, como sempre, olhou para mim e
disse: “Tudo tem hora”. Eu disse: “Foi buscar em Salomão, em

Eclesiastes e Ezequias os ensinamentos para poder ver como é que ele
crescia em relação a isso. Instantaneamente, eu disse para ele: “Mas
olha: nós precisamos de homens cultos da sua qualidade. Não se furte.
Não se atacanhe, não se apequene, não se amiúde diante das
dificuldades. Críticas virão para todos nós”. Eu tenho 37 anos de
homem público sendo criticado, vinte e oito de mandato, sendo cinco
de deputado e dois de reitor, que eu reputo também como mandato.
Aos novos cidadãos maranhenses, meu apreço, meu abraço e meu
reconhecimento. Ao homenageado com a medalha Manuel Beckman
também o meu apreço e meu reconhecimento em relação a isso. A vocês
o meu agradecimento. E que Deus permita que eu venha um dia olhá-
los aqui sentadinhos. Quem sabe filhos, netos ou alguma coisa que, se
apropriando dos ensinamentos históricos de vocês, possam a vir
contribuir com esse parlamento e com os maranhenses. Senhores, eu
quero registrar também o senhor José Carlos Pavão Santana, Procurador
do Estado. Nesse momento, eu convido o senhor Luiz Felipe Pinto
Heilmann para subir à tribuna para fazer o seu pronunciamento.
Aproveito também para agradecer o Deputado Wellington do Curso
pela deferência de ter nos chamado para presidir esta Sessão. E confesso
também que estou aqui extremamente alegre. E convidá-lo para presidir
de agora em diante os trabalhos desta Casa, muito obrigado a todos.

O SENHOR LUIZ FELIPE PINTO HEILMANN - Bom dia,
Senhoras e Senhores, é um prazer estar nesta Assembleia Legislativa,
na Casa do Povo. Excelentíssimo Senhor Deputado Wellington do
Curso, a quem eu cumprimento os Excelentíssimos Parlamentares aqui
presentes. Excelentíssimo Senhor Professor Pavão Santana, na pessoa
de quem cumprimento todas as autoridades presentes nesta solenidade.
Bem, familiares, amigos, servidores desta Casa, aqui presentes. Senhor
Presidente, peço licença para dirigir um cumprimento especial a V. Ex.ª
pela deferência ao apresentar nesta Assembleia Maranhense o Projeto
de Resolução Legislativa para a concessão à minha pessoa de tão
honroso Título de Cidadão Maranhense. Muito obrigado, Deputado
Wellington. Deputado, a iniciativa de V. Ex.ª vem ao encontro ao meu
sentimento de pertencimento a essa terra. Há muito tempo já me sinto
maranhense, mas só agora recebo oficialmente o aval da Casa do Povo,
dessa Assembleia Legislativa em me conferir tamanha honraria. Eu
agradeço a generosidade, Senhor Deputado, dos Deputados que
acolheram a Proposição, como já dito, que concretiza o meu desejo de
ser um Cidadão Maranhense. Bem, Senhoras e Senhores, um pouco da
minha história. Faz 30 anos que cheguei ao Maranhão, primeiramente,
vim a pretexto de visitar a minha irmã Teresa Cristina, que se encontra
aqui, que se casou com um médico maranhense, Dr. José Creomar, e
mudou-se para cá, onde constituiu a sua família. Cheguei em maio de
1986, como já o Deputado Wellington disse, na temporada das chuvas
e logo observei que era uma região muito, mais muito peculiar, ao que
eu já estava acostumado lá no Sul. Todas as tardes chovia em São Luís,
geralmente, quando eu estava caminhando pelo centro da cidade. A
paisagem destacava-se nas cores dos casarios azulejados, das praças,
da vegetação, do paralelepípedo molhado, das igrejas, de bonitos
monumentos e das praias de mar cinzento, tornando a cidade de São
Luís de uma beleza cativante. Logo decidi ficar para uma temporada,
indo trabalhar no Banco Sudameris, onde fiz grandes amizades, entre
colegas e clientes. Bem, não tardou muito para constatar por que
chamavam São Luís, dentre outros epítetos, de Ilha do Amor. Ao
conhecer o amor da minha vida, Maria de Jesus, sentada ali, na época
estudante de Direito que também trabalhou no banco, a mulher por
quem me enamorei no primeiro momento em que a vi. Desde aquele
momento, passei a perceber, Maria de Jesus, a riqueza de sua educação,
respeito pelas pessoas, o carinho com que tratava a sua mãe, a delicadeza
e firmeza de sua postura frente às injustiças. Ali percebi que o meu
futuro já estava traçado. Queria ficar definitivamente no Maranhão,
casado contigo. Já havia passado um ano e, rapidamente, eu fui me
adaptando à cultura local, ao vocabulário do regionalismo, à culinária e
até ao calor maranhense. Aprendi com a simplicidade do povo
maranhense que um sorriso, uma palavra e um gesto valem muito mais
que qualquer dificuldade. Povo guerreiro, povo forte. No correr dos
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anos, eu me casei, mudei de emprego e até de profissão. Fiz o curso de
Direito na Ufma, onde me recordo, com saudade e gratidão, dos ilustres
mestres Alberto Tavares, Maria Eugênia Costa Aguiar, Maria Teresa
Oliveira, José Carlos Sousa Silva, Fernando Belfort, Flávio Dino, Valéria
Montenegro, Ney Belo, Roberto Veloso, Maria de Jesus, José Antônio
Almeida, além de muitos outros que, apenas pelo apressado da hora,
deixo de nominar. E também me lembro com carinho dos meus colegas
de curso. Considero que, de fato, para ser cidadão maranhense, é dever
que se contribua, Deputado Wellington, para o desenvolvimento social,
econômico ou político do estado, e acredito que as profissões que
exerci e exerço sempre me possibilitaram lidar com o público
maranhense, com o trabalhador, envolvendo-me no social, realizando
uma troca permanente e recíproca de conhecimentos e de informações,
vivenciando intensamente a realidade local. Aprendi sobre a sua história,
a rica literatura e sobre os grandes vultos maranhense. É importante
também conhecer um pouco mais do estado, além de sua pitoresca
capital. Assim, Senhor Presidente, Deputado Wellington, asseguro-lhe
que já percorri várias regiões e municípios desse imenso e exuberante
estado, conhecendo seus costumes e riquezas e vivenciando as suas
muitas dificuldades, tanto por situações de trabalho que realizei em
eleições municipais e gerais como advogado, quanto em turismo ou
também durante os anos em que minha mulher, Maria de Jesus, já no
cargo de Promotora de Justiça dos anos 90, trabalhou em várias regiões
do Estado, onde sempre que possível eu me deslocava ao seu encontro
e isso enriquecia a minha estada no Maranhão, a minha estada já
definitiva no Maranhão fazendo com que eu conhecesse muito mais o
povo do Maranhão. Desse modo, ao longo do tempo radicado aqui, fui
conhecendo os municípios da Ilha e parte do interior do Estado: a
região de Chapadinha, os Cocais, Caxias, Lençóis, o Sertão, a Região
Tocantina, o Médio Mearim e uma parte da Baixada, viajando de carro,
de ônibus, de trem, enfim. Mas ainda há muito que conhecer e aprender
dessa terra tão hospitaleira. Concluo, deputado Wellington e Presidente,
essas breves palavras reiterando o que afirmei no início, sinto-me
honrado e emocionado em receber a concessão do Título de Cidadão
Maranhense, Estado que escolhi e que me acolheu desde os meus 25
anos e onde construí a minha trajetória de vida e a profissional, em prol
do desenvolvimento e da educação para a formação dos profissionais
do Direito. Sinto-me em casa e hoje compartilho esta honraria com a
minha esposa, maranhense que sempre me incentivou e apoiou. Quero
também expressar a minha gratidão à minha mãe, Terezinha Pinto
Heilmann, que compreendeu, desde logo, a minha opção de mudar para
cá e sempre veio ao Maranhão nos visitar; e à memória do meu pai
Ernesto Willy Heilmann e dos meus sogros Meraldo dos Santos Araújo
e Irene dos Santos Rodrigues Araújo que me proporcionaram para as
demais da minha educação, que já tinha, uma sedimentação na minha
educação e na minha formação pessoal. Agradeço a todos e em especial
aos meus familiares, minha irmã, minhas cunhadas aqui presentes, que
aqui não são poucas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, aos amigos
pelos laços de amizade e de afeto fecundos construídos, aos promotores
aqui presentes, um grande abraço. E a FACEM - Faculdade do Estado
do Maranhão, neste momento representada aqui pela nossa diretora,
Regina Bittencourt, que agradeço a presença. Por fim, a Deus pela vida
e alegria de viver este momento. E recordando o verso do poeta
maranhense Gonçalves Dias, que disse: O sonho e a vida são dois
galhos gêmeos; os dois irmãos que um laço amigo aperta, e a noite é
o laço. Hoje digo a esta honrada e excelsa Casa Legislativa: Vós sois
esse laço amigo. Muito obrigado, senhoras e senhores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Convido a fazer uso da tribuna, a
senhora Luiza Leite Bruno Lobo.

A SENHORA LUIZA LEITE BRUNO LOBO -
Excelentíssimos Senhoras e Senhores, Excelentíssimos Deputados, com
quem eu tenho a honra de compartilhar esse momento tão significativo
para a minha vida profissional e pessoal e, em especial, ao Senhor
Wellington do Curso, que indicou o meu nome para este título tão

prestigioso de cidadã maranhense, e a quem agradeço as palavras
comoventes que me apresentou. Senhoras e senhores aqui presentes,
componentes da Mesa aqui presentes, agradeço, em especial, a presença
do advogado Daniel Blume, meu colega no Pen Clube do Brasil, que
tanto contribuiu para a minha viagem. Agradeço também a presença da
professora Ceres Costa Fernandes, que, através dos anos, têm
demonstrado sua profunda amizade e de quem acentuo a contribuição
fundamental para a cultura ludovicense com seus livros, crônicas em
jornal e atuação na Universidade Federal do Maranhão e na Casa de
Cultura Odílio Costa Filho, ao lado do seu marido e meu grande amigo,
Antônio Carlos Dias. Agradeço a Ceres, mais uma vez, o discurso de
recepção na Academia Maranhense de Letras, para qual eu fui eleita
como sócia correspondente em 18 de março de 2000, na cadeira 12, sob
a indicação de meu grande amigo e nunca esquecido Jomar Moraes,
grande especialista da obra de Joaquim de Sousândrade. Também foi
ela que me saudou quando fui honrada com o título de cidadã vimarense,
em 09 de dezembro de 2018. Menciono ainda, a presença do senhor
presidente da Academia Maranhense de Letras, Benedito Buzar, o que
muito me honra, e de vários confrades da Academia Maranhense de
Letras. Agradeço a presença do Meritíssimo Juiz Agenor Gomes,
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães e grande
pesquisador da Obra de Maria Firmino dos Reis, que, ao lado de
Concita, são meus grandes amigos, sempre gentis. Ele, em breve, lançará
em um livro suas novas descobertas sobre esta primeira mulher
romancista brasileira, autora de Úrsula, de 1859. A ele devo minha
indicação para a concessão de título de cidadã vimarense. Agradeço
também a presença do presidente da Academia Ludovicense de Letras,
senhor Antônio Jose Norberto Silva, e a presença de sua ex-presidente
professora Dilercy Aragão Adler, da qual mereci o convite para integrar
o seu seleto corpo de intelectuais como sócia-correspondente. Ressalto
que ela se mostra incansável na pesquisa, valorização e divulgação da
obra de Maria Firmina dos Reis, autora cuja obra divulguei no Sul do
país. À professora Dilercy devo também diversos e generosos convites
para conferências sobre Maria Firmina na 9ª feira de São Luís, em
2015, e na 11ª, em 2011, e para a homenagem a escritora em escolas e
viagens por vezes a Guimarães. Sempre contando com o apoio da
prefeitura, na presença do Prefeito Osvaldo Gomes, do SESC, nas
pessoas de sua diretora regional, senhora Rutineia Amaral Monteiro, e
Betânia Pinheiro Lopes. Não poderia deixar de mencionar a eficiência
e profissionalismo das secretarias da Assembleia Legislativa do
Maranhão, em especial, Renilde Lobato na organização deste belo
evento de concessão de Título de Cidadão Maranhense, no dia de hoje,
22 de agosto de 2019. Tal evento me propicia a oportunidade de retornar
a este belíssimo estado e linda capital, o que nunca faço sem estar
saudosa das águas azuis celeste da ilha que Sousândrade denominou a
Ítaca brasileira, da torta de camarão, do doce de bacuri, cupuaçu e do
famoso arroz de cuxá, celebrado por Artur Azevedo em famoso poema
com o título da iguaria. Não vou cansá-los com enumeração de
publicações e conferências do Brasil no exterior em 50 anos de
atividades de ensino e pesquisa, já mencionadas, ao que agradeço, pelo
Deputado Wellington do Curso. Foram 30 romances traduzidos e 20
livros publicados sendo 15 de ensaios e 5 de contos, o último dentre os
ensaios é “Cânone e Renovação da Literatura” de 2018. O mais recente
de ficção é o romance Terras Proibidas, a Saga do Café no Vale do
Paraíba do Sul, Barroco, de 2011, que mereceu o Prêmio Nacional de
Narrativa do Pen Clube do Brasil em 2012. Gostaria antes de falar
daquilo que nos liga à cidade de São Luís do Maranhão, e de meu amor
por sua arquitetura barroca e sua literatura romântica do século XIX,
em que o Maranhão se destaca com as figuras de Artur e Aluísio
Azevedo, Goncalves Dias, Sousândrade e Maria Firmina dos Reis,
entre tantos outros expoentes culturais. Estive pela primeira vez em
São Luís, em dezembro de 1974, voltando de uma viagem por barco no
Rio Amazonas e cheguei à cidade com amigos num fusca, após
percorrermos lindas praias de areia branca e brilhante, em paisagens
edílicas totalmente desertas. À época, o Centro Histórico estava muito
bem conservado e era cercado por imenso areal que ocupava toda a
Ilha. As praias eram o que mais chamava atenção do turista com as
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areias absolutamente brancas e a água pura e de um azul cristalino,
apenas alguns condomínios de casas apareciam, esparsos, no interior
da Ilha. Nessa época, o doutor Genésio de Moraes Rego, médico muito
conceituado na cidade, abriu-me, gentilmente, as portas de sua casa
patriarcal para me hospedar, como era comum naquelas imensas casas
de alpendre que reuniam toda a família. Esse costume se conservou
para mim na casa de Ceres e Antônio Carlos. Daquela residência do
doutor Genésio, na Rua da Paz, nada resta, infelizmente, contudo, a
apenas poucas quadras, um dos antigos casarões da Rua de Santana
tem uma placa à porta com a indicação de que se localizara a Tipografia
Progresso, que publicara a primeira edição de Úrsula, o primeiro romance
escrito por mulher brasileira, Maria Firmina dos Reis, em 1859. Algumas
de nós, da Academia Ludovicense de Letras, alimentamos o sonho de
ver aquele casarão transformado na sede da Academia Ludovicense de
Letras. Outro sonho é ver fechado o trânsito de carros e caminhões no
Centro de São Luís, ou pelo menos parte deste, como ocorre nas
cidades históricas da Europa. Talvez, os Senhores Ilustres Deputados,
aqui presentes, possam introduzir esta meritória ação em São Luís,
pioneira em tantos aspectos, realizando algo que nem as cidades
históricas barrocas mineiras, Ouro Preto, Mariano ou Sabará,
conseguiram até o presente. Doutra vez em que estive na cidade para
um curso de 30 julho a 02 de agosto de 1979, na Academia Maranhense
de Letras, mais uma vez a convite de Jomar Moraes, seu Presidente,
considerei longínquo, quase inalcançável o Hotel Quatro Rodas, na
Praia do Olho D’Água, era então circundado de imenso parque, gramado
e com árvores, uma floresta quase amazônica num branco areal. Foi
vendido, hoje está numa área totalmente urbanizada e teve o seu terreno
reduzido, até parece que é bem ali ao lado. O mundo está encolhendo,
senhores, e os carros andando mais depressa, mas é preciso que o
pensamento e a mentalidade corram igualmente rápido. Vi, com alegria,
a preservação do Forte Santo Antônio da Barra de São Luís, na Praia da
Ponta D’areia, transformado em museu, com alunos de turismo
treinando para guias. Vários casarões do Centro também foram
reformados, alguns por iniciativa do reitor da Ufma, Dr. Natalino
Salgado Filho. Quantas realizações louváveis! No tocante a meus
estudos acadêmicos da Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, foi lá que
publiquei meu primeiro trabalho sobre Sousândrade, lendo O Guesa.
Esse poeta é autor de um dos mais belos versos da Língua Portuguesa
na sua vertente brasileira, o que excluiu Camões para evitar
controvérsias. O verso que diz “O sol, ao pôr do sol, triste soslaio...”.
No canto 11, verso 871, o poeta condensa toda a tragédia da destruição
do império incaico pelos espanhóis, efetuada pelo brutal Pizarro. Ao
retornar do meu doutorado nos Estados Unidos, estava eu num
lançamento, na livraria Muro, em Ipanema, mais uma dentre as centenas
que foram fechadas, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, quando
Augusto de Campos se dirigiu a mim afirmando, para a minha surpresa,
que um livro meu tinha sido publicado no Maranhão pelo editor Jomar
Moraes, diretor da imprensa oficial, Sioge. Entrando em contato com
ele, foi assim que recebi o primeiro de uma série de convites para São
Luís, para cursos de conferências. Desta vez, em 79, para o lançamento
da minha tese de mestrado, em livro, Tradição e Ruptura: O Guesa, de
Sousândrade. Nos Estados Unidos, desenvolvi um doutorado sobre as
influências e confluências internacionais na obra: O Guesa: na
perspectiva da literatura comparada. O livro foi publicado com minha
tradução como: “Épica e Modernidade em Sousândrade”, publicado
pela USP, em 86, na segunda edição, CNPq 2005. Vários livros meus
reúnem artigos sobre Sousândrade. Ele nasceu em 9 de julho de 1832,
na fazenda paterna Nossa Senhora da Vitória, a Quinta da Vitória, hoje
inexistente, que ficava no município de Guimarães, após 1961, chamado
Mirinzal. Faleceu nosso poeta, em São Luís, em 1902, após passar
dois anos viajando pela Europa e 15 vivendo em Manhattan View, ao
norte da cidade de Nova York. Durante esses 15 anos, continuou
aperfeiçoando o seu poema Guesa Errante (poesia) que denominou de
O Guesa. Através dos anos, tive a felicidade de ver a fama de
Sousândrade aumentar, dando-lhe o devido valor como poeta épico
inigualável na sua mescla de estilos alto e baixo; gêneros: cômico, lírico
e épico; narradores: subjetivo e descritivo, unindo a mitologia clássica,

europeia, indígena, sul-americana, caribenha e criando o indianismo
brasileiro com uma visão única e híbrida, totalmente pessoal. Minha
vivência com Maria Firmina dos Reis ocorreu por outros percursos.
Em 1982 fui convidada por Gregório Dobrinescu, um romeno exilado
no Brasil e dono da Editora Presença, que ficava no Bairro do Catete,
a organizar uma série de livros para coleção Resgate de Obras Raras, da
Biblioteca Nacional. Seu desejo era publicar obras consagradas, portanto,
de autores homens. Mas o resultado foi um pouco diferente. Como
desde 1985, durante meu pós-doutorado na Universidade de Nova
Iorque, eu fizera 15 Conferências sobre literatura de autoria feminina,
nas principais Universidades Norte-americanas procurei imprimir na
coleção o resgate de autoras desconhecidas do século XIX, valorizando
o feminismo, apenas emergente no Brasil na década de 1980.
Publicamos 8 títulos da coleção Resgate, da Biblioteca Nacional. A
obras Carapuças e Domingo, ou Dia de Finados de Artur Azevedo,
com organização do professor maranhense Antônio Martins de Araújo,
meu dileto colega da ABRAFIL - Academia Brasileira de Filologia.
Enfatizamos a presença feminina na Literatura e publicamos Júlia Lopes
de Almeida, Carmem Dolores e Delia, além de Maria Fermina dos Reis,
sempre em edições atualizadas a partir do microfilme da primeira edição.
Foi então que pesquisando sobre as primeiras escritoras brasileiras
para introduzi-las na coleção, encontrei no Dicionário Bio-bibliográfico
Brasileiro de Sacramento Blake, o nome de Maria Firmina dos Reis, no
volume 6, página 232. O nome de Joaquim de Sousa Andrade está no
volume 4, página 246. Blake cita Úrsula, mas sem especificar a data
nem o gênero. Para obter o microfilme da primeira edição, contei
novamente com o auxílio do meu já então amigo Jomar Moraes, que me
enviou o xerox do romance Úrsula. O livro saiu no ano do Centenário
da Abolição da Escravatura, 1988, com prefácio do professor norte-
americano, de português, Chuck Martin da Universidade de Vanderbilt
e depois Yale, e atualização do texto por Nancy Egger. Afro-brasileira,
mulata filha de escrava forra, Maria Firmina foi a primeira romancista
do Brasil a mencionar abolição da escravatura em romance e o fez em
Úrsula e no conto A escrava, como nos informa José Nascimento
Moraes Filho. Era um nome então inteiramente desconhecido para
além dos limites de São Luís e ninguém sabia que era a primeira escritora
brasileira, conforme afirma o pesquisador e como publiquei desde 1986,
na revista Literatura da América, na Itália, e depois na revista de Estudos
Afro-asiáticos em 1987 com uma bolsa da Ford sobre literatura afro-
brasileira. À época o tópico era considerado inconveniente e violento.
Apesar de muitas publicações que fiz desde 1986, ainda há quem
publique artigos e dê entrevistas sobre Maria Firmina como o grande
descobridor do descoberto. Somente após a publicação da obra Úrsula,
na verdade a terceira edição, primeira atualizada, recebi do Maranhão
pelo correio com grande surpresa, enviado pelo pesquisador José
Nascimento Moraes Filho, o xerox do seu livro Maria Firmina,
fragmentos de uma vida, de 1975. Este contém um levantamento
completo da biografia e bibliografia da autora. Ele também me informava
que publicaram uma segunda edição fac-similar de Úrsula em 75 - a
segunda pela gráfica Olímpica; a primeira, de 1859, foi da Tipografia
do Progresso - além de uma edição fac-similar de Cantos à beira-mar,
da Tipografia do País, de 1871. Daí a importância da lei que obriga o
depósito legal na Biblioteca Nacional de um exemplar de todos os
livros publicados no Brasil. Lá na Biblioteca Nacional está o volume
fac-similar de Cantos à beira-mar, de Maria Firmina. Mas nem Úrsula,
nem o livro de José Nascimento ali se encontram. Senti-me muita
honrada em ter contribuído para a devida valorização do Maranhão e
sua literatura no Sul do país, pois era a segunda província mais
importante, cultural e financeiramente, logo após a corte do Rio de
Janeiro, no período do segundo reinado de Dom Pedro II. De certa
forma, o estudo dessas grandes figuras nacionais fechou um círculo na
minha obra literária, que passou pelo ouro de Minas Gerais, o café da
província do Rio de Janeiro e pelas riquezas do Maranhão, sobretudo,
culturais. A respeito das quais eu escrevi e estudei em diferentes gêneros,
fossem no ensaio, fosse na ficção. Agradeço a todos os amigos
maranhenses, meus benfeitores, por mais esta oportunidade que me
oferecem nesse momento de compartilhar um pouco da história da
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cultura, da arquitetura e da sensibilidade desse povo tão misterioso e
discreto que compõe o tecido social desta cidade e deste estado. Ontem,
algodão e arroz; hoje, aço e viagens espaciais em Alcântara, onde os
pais de Sousândrade tinham um palacete, sem negligenciar o turismo
com tantos aspectos da arquitetura barroca, sua gastronomia única,
sua música e sua literatura. Parabéns, São Luís, obrigada aos senhores
e senhoras deputados por me receberem como cidadã maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Convido para fazer o uso da palavra o
senhor Welliton Resende da Silva.

O SENHOR WELLITON RESENDE DA SILVA -
Cumprimento a Mesa na pessoa do professor Buzar, que foi o meu
professor na Uema, de Ciência Política, acho que ele não lembra de
mim, porque eu não era um bom aluno, certamente, um professor só se
lembra dos bons alunos, não é? Dos maus também, né, mas eu acho que
eu estava na média. Enfim, cumprimento o professor Buzar e ao tempo,
cumprimento a Mesa também. Bom, as regras da Oratória dizem o
seguinte: Se você estiver emocionado, jamais fale de improviso, como
é o momento, já vi muita gente passar vexame por falar de improviso,
né, por conta da emoção, como eu estou emocionado, obviamente,
trouxe aqui um pequeno relatório de quinhentas páginas, não se
preocupem, são só três páginas, para socializar com vocês algumas
coisas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da imprensa, internautas, amigos, colegas de trabalho da CGU,
convidados, eu utilizo na manhã de hoje esse espaço, para agradecer a
honraria a mim concedida. Neste pequeno pronunciamento, não poderia
deixar de agradecer, ao jovem Deputado Wellington do Curso, pela
Proposição. Receber a mais elevada comenda do meu querido e estimado
Estado, a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmam, e no
prédio que abriga esta Casa Legislativa, cujo nome também faz
homenagem a esse grande homem, que foi Manuel Beckman, é, sem
dúvida alguma, o momento mais marcante de toda a minha carreira de
auditor. Senhoras e Senhores, é verossímil que a corrupção é um
problema crônico, e que o seu surgimento está intimamente relacionado
à criação das primeiras civilizações, porém é fato que esta prática foi
intensificada após o surgimento do capitalismo, sistema econômico
que proporciona maiores desigualdades e fortalece a ideia de quanto
mais melhor. No século XVI, as caravanas portuguesas desembarcavam
em terras até então desconhecidas pelos europeus, mais muito bem
habitadas, por índios. De acordo com os historiadores, a corrupção
começa datar quando os funcionários públicos da Coroa Portuguesa
faziam vista grossa aos produtos naturais que eram comercializados
de forma ilegal como o Pau Brasil. No período escravocrata brasileiro,
de 1530 a 1888, que perdurou mesmo após a proibição do comércio de
negros pela lei Euzébio de Queiroz, de 1850, a entrada de africanos
escravos continuou em vigor acobertada por senhores de terras.
Paradoxalmente, em 1888, com a Abolição da Escravatura, o comércio
de escravos persistiu por meio de subornos e propinas. Em suma, a
corrupção esteve em nossas gênese, a todo momento, da Independência
á instalação da República, passando pelo voto de cabresto, pelo golpe
de Getúlio Vargas e a instalação de sua ditadura. No Maranhão,
Deputado Wellington, a primeira referência ao tema corrupção foi
proferida pelo padre Antônio Vieira, em 1654, em seu célebre Sermão
aos Peixes. Por meio de sátira, o Padre Vieira, em sua pregação,
denunciou a disputa entre os colonizadores portugueses, que estavam
no Brasil, e os moradores locais. O padre proferia o discurso fazendo
comparações entre os vícios dos colonos com os tipos de peixes, como
o polvo, o voador, o pegador e o roncador. O historiador Mário Meireles
deixou claro que, no período colonial, a vida, no Maranhão, era algo
difícil, precário e miserável. As razões para isso eram muitas. Primeiro
era uma ambiência pontuada de lutas mesquinhas, com o predomínio
da corrupção, do suborno e até do assassinato, comprometendo
substancialmente a gestão promissora dos negócios públicos. Meireles
afirmou que uma das razões para a erupção da revolta de Beckman foi
o fato de o Governador do Maranhão à época, Francisco Sá de

Menezes, ser um homem de índole reprovável que agia sempre de
maneira contrária aos interesses dos colonos, praticando suborno,
enriquecimento ilícito, não cumprindo todas as atribuições devidas ou
não as executando a contento. Havia roubo nos pesos e nas medidas, a
venda de produtos de péssima qualidade, taxações abusivas e o não
cumprimento das obrigações contratuais referentes ao fornecimento
de escravos. Portanto, a corrupção teria sido uma das causas dessa
revolta nativista e Manuel Beckman, um dos seus grandes contestadores.
Conforme relato do jornalista Ed Wilson, em artigo publicado, Água na
política, de Ana Jansen a Ricardo Murad, a pré-história de
abastecimento de água em São Luís é contado em fatos e lendas. Uma
das mais conhecidas diz respeito à poderosa Ana Jansen, a Rainha do
Maranhão, detentora do monopólio das águas do século XIX. Ana
Jansen vendia água em carroças puxadas a burro, um lucrativo negócio
tocado por um exército de escravos que transportavam o líquido pelas
ruas de São Luís. Por volta de 1850, o governo da província autorizou
a criação da Companhia de Águas do Rio Anil. Famosa pelas
perversidades contra os adversários, ela teria mandado colocar gatos
mortos e apodrecidos nos depósitos da companhia, espalhando a notícia
da contaminação na água do concorrente. Segundo Ed Wilson, a
sabotagem funcionou, e a empresa concorrente faliu. Sob as auspícias
de tal episódio, teria nascido, doravante, a concorrência desleal no
Maranhão. A corrupção era definida como meio de burlar os mecanismos
de controle dentro da administração pública. Ela apresenta anuências
que diferem e muito das práticas adotadas pelo setor privado, como,
por exemplo, no caso retratado de Ana Jansen. A consequência dessas
práticas é o alto custo social, pois, na medida em que os investimentos
são inibidos, a capacidade de geração de receitas do Estado diminuiu e,
do pouco arrecado, o que é mal investido sofre desvios na sua aplicação.
Por conta dessa lógica perversa, o Maranhão possuiu o maior número
de pessoas vivendo em situação de pobreza, segundo revela a síntese
de indicadores sociais divulgada pelo IBGE. Os dados alarmantes
sinalizam que cerca de 54,1% dos maranhenses vivem com menos de
R$ 406,00 por mês, que é considerado o valor estipulado pela pesquisa.
Ainda segundo o IBGE, mais de 81% dos maranhenses não possuem
saneamento básico adequado, e a média nacional é de apenas 35.9%.
Além disso, 32,7% das pessoas não tem acesso a coleta direta ou
indireta de lixo e para 29,2% não há abastecimento da água. Cerca de
3% da população vive sem nenhum tipo de renda no Maranhão, quando
a média nacional é de apenas 2,4%. Além disso, 24,3% vive com uma
renda 1/4 a meio salário mínimo, e outros 27,4% com uma renda entre
meio a um salário mínimo no Estado. Porém, de qualquer modo que a
corrupção se apresente ela é um fenômeno que enfraquece a democracia,
a confiança no Estado, a legitimidade dos governos e a moral pública.
A corrupção produz ineficiência e injustiça cujos efeitos produzem
reflexos sobre legitimidade política do Estado. Ela também pode ser
apontada como uma das causas da pobreza do País, ela contamina os
indivíduos, tira-lhes o direito de exercer plenamente sua cidadania. Em
um ambiente onde a corrupção predomine dificilmente prospera algum
projeto para beneficiar os cidadãos. O Curso de Formação de Auditores
Sociais foi o projeto vencedor da 15ª edição do Prêmio Innovare, um
projeto concebido e aplicado no Maranhão, e que já formou mais de
mil auditores sociais desde 2011. Esse projeto, senhoras e senhores,
venceu outros 434 concorrentes de todo o país. O projeto é simples.
Ali a transparência pública ao conhecimento mínimo sobre as
ferramentas para o exercício do controle social. Quando o cidadão
conhecedor dos seus direitos é informado do valor dos recursos, que
devem ser aplicados em seu município, pode fazer uma cobrança mais
qualitativa junto aos gestores. É a vigília permanente do cidadão sobre
o dinheiro público que vai fazer a diferença. A corrupção drena os
recursos para determinada elite, deixando a população à mercê de
atendimentos básicos das políticas públicas. Nosso país é considerado
um dos mais desiguais do mundo, em termos de distribuição de renda.
Os governos federal e estadual vêm buscando diminuir essas
desigualdades, com a promoção de programas voltados para o combate
à pobreza, ao analfabetismo e a promoção da saúde como, por exemplo,
o Fundeb, Programa de Atenção Básica à Saúde, o Bolsa Família e
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muitos outros. No entanto, os governos perceberam que de nada
adiantariam esse esforço se nos municípios ocorressem desvios. Daí,
então, a função estratégica do controle social exercido através dos
Conselhos e das lideranças locais. São eles que cuidam para que os
recursos públicos sejam utilizados para o desenvolvimento das
comunidades e não para o enriquecimento de uns poucos. Desse modo,
os executores do controle social nada mais são que agentes da cidadania
ativa, auditores sociais, que devem exigir uma conduta ética e
transparente na gestão dos recursos públicos. Não devemos nos
esquecer que a conduta ineficiente de um Conselho pode condenar uma
criança a uma vida com menos perspectiva de futuro, pois os desvios
do Fundeb e da merenda escolar, por exemplo, desmotivam os
professores e prejudicam o desenvolvimento intelectual e cultural das
crianças. Ou assassinar crianças e adolescentes, como no trágico
acidente ocorrido no município de Bacuri, em 2014. Da mesma forma
que o Conselho de Saúde inoperante está contribuindo para o
encurtamento da vida das pessoas, pois os desvios dessas verbas
comprometem o bem estar das pessoas, impedindo-as de terem acesso
ao tratamento de doenças que poderiam ser facilmente curadas. Foi
com o pensamento dos agentes do controle social, conselheiros nas
lideranças locais, que elaborei o projeto vencedor do Prêmio Innovare.
Foi com amor a esta terra, que nos deu grandes valores, como Manuel
Beckman, Negro Cosme e Padre Zózimo, que fizemos o nome de uma
iniciativa de cidadania do Maranhão ser conhecida nacional e
internacionalmente. Que a bandeira do controle social possa tremular
com toda a força de Carutapera a Araioses, passando por Alto Parnaíba.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Senhoras e Senhores, chegamos ao
final da nossa solenidade, da nossa sessão solene. E, mais uma vez,
registrar que as justas homenagens, na manhã- tarde desta quinta-feira,
foram aprovadas de forma unânime por todos os deputados desta
Casa. Inclusive justificando a ausência do nosso Presidente, Presidente
Othelino, Presidente do Poder Legislativo da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, hoje, em missão externa, está na cidade de
Vargem Grande e não pode presidir essa presente Sessão e de forma
honrosaa foi presidida pelo o nosso querido e ilustre deputado Céesar
Pires que eu já fiz todas as referenciasreferências, deferências elogiosas
de apreço e respeito como Parlamentar e como cidadão  maranhense,
piauiense e maranhense, e aos nossos homenageados professor Felipe,
professora Luiza a partir de agora cidadãos maranhenses já pode
falaraalr hein, hein..., oxente, oxente, bichinho, né?,né Ppode falar como
maranhense e mais ainda a honra de ostentar esse segundo nascimento,
nascimento pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que é
o título conferido por todos os deputados pela Assembleia Legislativa
do estado do Maranhão e ao amigo Dr. Wellington, pelo o trabalho que
faz do controle social orientando, conscientizando para que mais
pessoas possam fazer esse controle social possamos tirar o Maranhão,
esses índices que são desastrosos e com certeza podem ser melhorados
e o controle social faz parte disso. Cumprimentar de forma especial
todos que vieram, familiares, parentes, amigos que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre a vida de cada um de vocês, obrigado por ter
vindo a Casa do Povo, obrigado por terem vindo prestar esta
homenagem, participar dessa homenagem e continuamos de braços
abertos e que permaneçam conosco durante nossas atividades da
Assembleia Legislativa conheça nossas atividades pela TV Assembleia,
as nossas ações no Parlamento Estadual e aqui, todos os dias, nós
acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Esta é a razão de
existir o Poder Legislativo, ao legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro
público. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos! Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 15h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome

do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão
Solene convocada para a entrega das Medalhas do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro,
presidente da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., concedida
através da Resolução Legislativa nº 949/2019, oriunda do Projeto de
Resolução Legislativa nº 060/2019, de autoria do Deputado Estadual
Vinícius Louro. Convido para compor a Mesa o senhor Vice-almirante
Antônio Carlos Soares Guerreiro, homenageado desta Sessão Solene; o
Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Roberto Veloso; a Senhora
Cassandra Ferreira Alves Parazi, Superintendente Regional da Polícia
Federal do Maranhão; o Capitão de mar e guerra Márcio Ramalho
Dutra, Comandante da Capitania dos Portos do Maranhão; o Coronel
Rodrigo José Fontes de Almeida, Vice-Diretor do Centro de Lançamento
de Alcântara; o Tenente-Coronel Marcos Vinícius Sousa Filho,
Comandante do 24º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva. Convido a
todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional
Brasileiro, executado pela banda do 24º Batalhão de Infantaria de Selva,
sob a regência do maestro primeiro-tenente Adalberto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Neste momento, assistiremos a um vídeo
institucional Amazônia Azul Tecnologia de Defesa - Amazul. Senhor
Vice-Almirante Antônio Carlos Soares; Excelentíssimo Senhor Juiz
Federal Roberto Veloso; Senhora Cassandra Ferreira Alves; Capitão de
Mar e Guerra Márcio Ramalho; Tenente-Coronel Sousa; Coronel
Rodrigo José Fontes de Almeida. Senhoras e Senhores aqui presentes,
internautas, telespectadores da TV Assembleia, inicio meu discurso
hoje ressaltando o art. 139 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
que versa sobre o agraciamento com medalha do mérito legislativo a
personalidades nacionais ou estrangeiras para cidadãos que contribuíram
ou que contribuem, por meio de seus esforços, para uma sociedade
mais justa e mais digna de seus cidadãos de bem. A Medalha Manuel
Beckman é considerada a maior honraria legislativa maranhense e é
ofertada aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil pelos seus méritos especiais ou ainda aos que
proporcionaram algum feito considerado notório e forem considerados
merecedores do recebimento da comenda. Dito isto, sinto-me
profundamente feliz pela possibilidade de, por meio de nossa
proposição, poder reconhecer formalmente o trabalho do Vice-almirante
Senhor Antônio Carlos Guerreiro, um incansável estudioso dos
predicados concernentes à defesa brasileira, especialmente no segmento
marítimo nacional. Senhor Antônio Carlos Soares Guerreiro é Vice-
almirante da Reserva da Marinha do Brasil, graduado pela Escola Naval,
especializado em Mecânica e doutor em Ciências Navais pela Escola
de Guerra Naval. Na carreira naval, exerceu diversos cargos e contribuiu,
de forma positiva, no exercício dos cargos de Diretor de Promoção
Comercial da Secretaria de Produtos de Defesa, no Ministério da
Defesa. Comandante do 8º Distrito Naval, Diretor de Ensino da
Marinha, Comandante da Escola Naval e Adido de Defesa Naval do
Reino Unidos, Suécia e Noruega. No setor operacional da Marinha, foi
comandante do Navio Tanque Almirante Gastão Motta e do Navio
Varredor Atalaia. Em sua dimensão do conhecimento, podemos destacar
o Colégio Naval, sua graduação junto à Escola Naval, o curso de
Comando e Estado Maior, curso superior de Guerra Naval e curso de
Política e Estratégias Marítimas, realizados pela Escola de Guerra
Naval. O Vice-almirante Antônio Carlos Guerreiro possui ainda NBA
em Gestão Internacional pelo Instituto Coppead, da UFRJ; no exterior,
realizou o curso regular de Estado Maior na Armada do Chile. O
Almirante Guerreiro, como é mais conhecido, já foi agraciado com
diversos prêmios e medalhas, brasileiras e estrangeiras, ao longo da sua
carreira. Atualmente vem exercendo com muita competência e dedicação
o cargo de Diretor-presidente da estadual da Amazônia Azul Tecnologia
de Defesa S/A - Amazul, estatal brasileira constituída em 2013 com
objetivo de absorver, promover, desenvolver, transferir e manter
atividades sensíveis às atividades do Programa Nuclear da Marinha,
PMN, do Programa do Desenvolvimento de Submarinos e do Programa
Nuclear Brasileiro. Com um currículo desse e com um trabalho que
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advogam com toda esta magnitude por V. Exa., e me resta agradecer ao
senhor por aceitar o nosso reconhecimento e se fazer presente a esta
Sessão Solene. Parabéns e muito obrigado por todo o empenho em prol
do nosso povo brasileiro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Eu quero chamar o vice-almirante senhor
Antônio Carlos Soares Guerreiro, para que a gente possa fazer a entrega
da Medalha Manuel Beckman.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Concedo a palavra ao Vice-Almirante Senhor
Antônio Carlos Soares Guerreiro.

O SENHOR ANTÔNIO CARLOS SOARES GUERREIRO -
Boa tarde a todos. Exmo. Senhor Deputado Vinícius Louro, autor
dessa proposição em que muito me honra receber a Medalha Manuel
Beckman e, principalmente, por reconhecer o significado dessa medalha,
no estado do Maranhão. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Roberto
Veloso; senhora Cassandra Ferreira Alves Parazi, Superintendente
Regional da Polícia Federal do Estado do Maranhão; Capitão de mar e
guerra Márcio Ramalho Dutra, nosso Capitão dos Portos do Estado
do Maranhão; Tenente-coronel Sousa Filho, Comandante do 24ª
Batalhão de Infantaria de Selva, nosso representante do Exército
brasileiro aqui; Coronel Rodrigo José Fontes de Almeida, vice-diretor
do Centro de Lançamento de Alcântara, nosso representante da “Senta
a Púa” aqui presente nessa sessão solene. Bom, é com imensa satisfação,
senhoras e senhores, que participo dessa Sessão Solene da Assembleia
Legislativa, que generosamente me concede a Medalha Manuel
Beckmam. Agradeço não só ao Deputado Marco Vinícius de Oliveira
Pereira, Vinicius Louro, proponente dessa homenagem, como também
a todos os senhores deputados que integram esta Casa e ao povo
maranhense que represento. Durante mais de quarenta anos, integrei
os quadros da Marinha do Brasil, onde exerci cargos e cumpri missões
aqui e no exterior. Ao passar para a reserva, em janeiro deste ano,
aceitei o irrecusável convite para continuar servindo o meu país, atuando
como Diretor Presidente da empresa Amazul, Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S/A. Empresa esta estatal, vinculada ao
Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha. Bom, trata-
se de um enorme desafio para mim, para minha carreira, já que a empresa,
como os senhores viram há pouco no vídeo, participa de programas
estratégicos e importantes não só para a defesa da pátria como também
para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e ainda para
o bem-estar da nossa sociedade. O desafio de conduzir uma empresa
de quase dois mil empregados não é maior porque, parafraseando o
compositor, a Marinha me deu régua e compasso, ou seja,
conhecimento, crenças e valores para cumprir as minhas missões. Antes
de tudo, gostaria de destacar que a Marinha do Brasil tem uma relação
histórica com o Maranhão, da qual muito nos orgulhamos, que começou
com os feitos heroicos de Jerônimo de Albuquerque, que agregou ao
seu nome o apelido “Maranhão”. Antes mesmo da criação oficial da
Marinha do Brasil, uma força naval, sob o comando do intrépido
Jerônimo de Albuquerque, enfrentou, na praia de Guaxenduba, uma
esquadra francesa com cerca de 300 soldados e mais 2 mil índios.
Apesar de contar com uma força numericamente inferior, Jerônimo de
Albuquerque recusou a intimação para se render e impôs uma
surpreendente e decisiva vitória sobre os inimigos em novembro de
1614. Este brasileiro Albuquerque foi sem dúvida o primeiro brasileiro
a comandar Forças Navais em combate na defesa do território
maranhense e do próprio Brasil. A Marinha do Brasil só iria nascer
quase duzentos anos depois com a Independência do Brasil, em 1822,
mas as façanhas de Jerônimo de Albuquerque estão na memória da
Força. Já na praia maranhense, onde derrotou os franceses, ele colocou
em prática valores que, até hoje, cultuamos na Marinha, o amor à
Pátria, a ousadia, a coragem e a honradez, mais do que tudo. No entanto,
suas façanhas, no Maranhão e outros Estados, o herói contribuiu para
incutir entre os brasileiros o espírito de unidade e o sentimento de

nacionalidade e patriotismo. Com a sua atuação, em todo o território
nacional, a Marinha do Brasil é hoje e sempre foi o fator de integração
nacional. Ideal que já estava impresso na jornada de Jerônimo de
Albuquerque. Presto também homenagem a Manuel Beckman, que dá
o seu nome a este prédio e à Medalha que eu estou sendo agraciado.
Um dos líderes da Revolta Colonial de 1684 desencadeada por fatores
econômicos, mas com forte sentimento nativista. Manuel Beckman
defendeu os interesses dos brasileiros e dos maranhenses prejudicados
pela Coroa Portuguesa. E por isso é citado por alguns autores com o
pró-mártir da Independência, antes mesmo de Tiradentes. Senhores
Deputados, gostaria de falar um pouco sobre a minha Empresa Amazul,
a empresa que dirijo e que foi constituída em 2013, para desenvolver
tecnologias sensíveis para o Programa Nuclear da Marinha, para o
Programa de Desenvolvimento de Submarinos e para o Programa Nuclear
Brasileiro. Dentro do Programa Nuclear da Marinha, participamos dos
projetos para desenvolver o primeiro reator nuclear 100% nacional e o
seu combustível, a base de urano enriquecido. O reator será usado para
equipar o futuro submarino com propulsão nuclear, mas sua tecnologia
é igualmente, poderá ser aplicada na produção de energia elétrica ou
mesmo na dessalinização da água do mar. Também atuamos no Programa
de Desenvolvimento de Submarinos. Trata-se de empreendimento de
importância vital para a defesa do país, por meio da vigilância de nosso
território marítimo conhecido como Amazônia Azul, que dá o nome a
nossa empresa. Uma referência a nossa imensa área marítima de
jurisdição, cuja extensão suplanta a da Amazônia Verde, e que tantos
benefícios proporciona ao país. Notem, Senhores, que essa imensa
massa de água jurisdicional que o Brasil possui, importantes interesses
econômicos e estratégicos. Por essa massa de água cerca de 95% do
nosso comércio nacional com o exterior é realizado e são movimentados
nesse comércio cerca de 40 portos na atividade de importação,
exportação do subsolo marinho da plataforma continental. O Brasil
retira cerca de 85% do nosso petróleo e 75% do gás que consumimos.
Nessas águas, retiramos 45% do pescado comercializado em nosso
país. A nossa Amazônia Azul também guarda riquezas minerais e outros
recursos naturais ainda não explorados. Os benefícios da tecnologia
nuclear não se restringem à área de defesa ou à geração de energia
elétrica, como foi mostrado no vídeo. A Amazul desenvolve, em conjunto
com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, um projeto de grande
impacto social: o Reator Multipropósito Brasileiro. Esse reator é
voltado para a pesquisa e produção de radioisótopos que são aplicados
na medicina, na agricultura, na indústria e em teste de materiais. Sua
função de maior relevância é a produção de insumos para a fabricação
de radiofármacos, usados no diagnóstico, na prevenção e no tratamento
de doenças como câncer, permitindo, após a sua conclusão, ampliar o
acesso da população brasileira à medicina nuclear. Assim, a Amazul
entrega à sociedade tecnologias, conhecimentos e profissionais
capacitados. Senhor Deputado, permita-me destacar, no final dos meus
agradecimentos a esta Casa, a figura do Senhor Deputado Vinícius
Louro, empresário, parlamentar incansável na defesa dos interesses
dos maranhenses e, particularmente, dos habitantes de sua terra natal,
Pedreiras, como também de Trizidela do Vale, onde foi Vice-prefeito, e
de Lima Campos, Bernardo do Mearim, de São Raimundo de Doca
Bezerra, de Igarapé Grande e de dezenas de outras cidades que nele
depositaram sua confiança e esperança. Muito obrigado, Deputado
Vinícius Louro, aos senhores parlamentares e muito obrigado ao meu
querido povo do Maranhão. Passo às mãos ao Senhor Deputado
Vinícius Louro uma singela homenagem, uma singela lembrança de
parte disso que falamos, Amazônia Azul, livro que fala sobre a Amazônia
Azul que representa a última fronteira brasileira, ou seja, como tratamos
agora, a fronteira mais a leste ou a fronteira das latitudes marítimas.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Agradecer as palavras do vice-almirante
Guerreiro. Fico muito feliz, vice-almirante, porque vi que V. Ex.ª falou
de cidades importantes na minha vida, principalmente Pedreiras onde
eu nasci, Trizidela do Vale onde fui vice-prefeito, o senhor disse, e as
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cidades que o senhor citou foram as cidades que eu mais tive votações,
onde a votação foi mais expressiva por meio do nosso trabalho. É uma
região de um povo ordeiro, de um povo hospitaleiro, para mim seria
uma honra um dia receber a visita de V. Ex.ª lá em Pedreiras para
comermos as comidas típicas do Maranhão, como o arroz de cuxá, uma
galinha caipira ao molho pardo, que são realmente comidas que a gente
gosta aqui no Estado do Maranhão. E quando nós deputados vimos a
esta Casa homenagear pessoas ilustres como V. Ex.ª nós trazemos
tanto a história do homenageado, que temos a TV Assembleia aqui na
Assembleia Legislativa que passa todo histórico do homenageado para
os telespectadores da TV Assembleia e a gente traz um pouco também
da história da Marinha do Brasil para os maranhenses. É uma instituição
das demais, como o Exército, como outras instituições, nós temos que
trazer essas instituições para conhecimento da sociedade, é muito
importante. Eu tenho 38 anos, estou deputado estadual pela segunda
vez, mas por incrível que pareça a gente tem o conhecimento da Marinha,
como funciona, da hierarquia, mas aproximação eu tive mesmo quando
fui tirar agora a habilitação de Arrais-Amador, que realmente nós
pegamos ali e estudando para tirar essa habilitação a gente foi entender
como é que funciona a navegação, os sinais das navegações que a gente
tem que entender, tanto a questão do vento, da maré. E eu fiquei muito
feliz e quando eu concluí, tirei a habilitação, saindo do resultado da
prova pelo computador, que fizemos, ali veio uma emoção muito grande.
E dentro disso é que eu fico satisfeito desta Sessão Solene, de estar
aqui com V. Ex.ª, de estar aqui com todas as pessoas que representam
a Marinha do Brasil como também do Exército, o Poder Judiciário aqui
representado também pelo Dr. Roberto, e a Capitania, pode-se dizer
assim, da Base de Alcântara que está aqui representado, como da Polícia
Federal. E essa medalha de V. Ex.ª foi aprovada de forma unânime, ou
seja, todos os deputados aqui aprovaram a medalha do vice-almirante.
Então quero aqui agora pedir que fiquemos em sentido de respeito
para ouvirmos novamente a banda do 24º Batalhão de Infantaria e
Selva pela execução do Hino Nacional e do Hino da Marinha com tanta
presteza. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 005/2019, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 083/2019

Acrescenta a alínea “d” ao inciso XVI do art. 19 e
altera os parágrafos 3º e 4º do art. 24, da
Constituição do Estado do Maranhão, que dispõe
sobre os militares.

Art. 1º É acrescentada a alínea “d” ao inciso XVI, do art. 19, da
Constituição do Estado do Maranhão, com a seguinte redação:

“Art. 19 (...)
.....................................................................................
XVI (...)
(...)
d – um cargo de militar com um de professor ou outro cargo
ou emprego privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas”. (NR)

Art. 2º Os parágrafos 3º e 4º, do art. 24, da Constituição do
Estado do Maranhão, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 (...)
.....................................................................................

§ 3º O militar em atividade que aceitar cargo público civil
permanente será transferido para a reserva, ressalvados
os casos previstos na alínea “d”, do inciso XVI, do art. 19.
§ 4º O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função
pública temporária, não eletiva, ainda que da administração
indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, somente
poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser
promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de
serviço apenas para aquela promoção e transferência para
a reserva, sendo, depois de dois anos de afastamento,
contínuos ou não, transferido para a reserva, ressalvados
os casos previstos no parágrafo anterior. (NR)

Art. 3º - Esta Emenda à Constituição Estadual entra em vigor
na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e  execução da presente Emenda Constitucional
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma  em que se
encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de agosto de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia
Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada Cleide Coutinho -
Segunda Secretária

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE
2019, ÀS 17 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA –  PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
ZÉ INÁCIO LULA
RAFAEL  LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 318/2019 – Emitido à EMENDA Nº 001/2019

ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/2019, que ALTERA a
denominação de Comissão Temática presente na Resolução Nº 450/04,
que DISPÕE sobre o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado do  Maranhão..

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS, subscrito por
mais de um terço dos membros  desta Casa Legislativa.

RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de  agosto de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 378/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 312/2019, de
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autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a cassação
da eficácia da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Proposição em análise é análoga ou conexa ao Projeto de Lei
n° 136/2019 que possui em anexo à Proposição de Lei n° 156/2019, de
conteúdo também similar, que já foram aprovados nas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 159/2019), bem como na
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle (Parecer nº
008/2019).

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou
conexas (matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício,
pelo Presidente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de
Autor de qualquer das proposições.

Entretanto, o caput do art. 170, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de
matéria idênticas ou versando sobre matéria correlatas serão anexadas
a mais antiga, desde que possível o exame em conjunto.

Sendo assim, não sendo mais possível o exame em conjunto,
deve-se declarar a prejudicialidade com o objetivo de evitar deliberações
de matérias que já foram decididas pelo Plenário (art. 169, do
RIALEMA) ou Comissões (art. 170, parte final do RIALEMA).

Dessa forma, conforme já salientado, existem Proposições de
igual teor (Projeto de Lei n° 136/2019 e Projeto de Lei n° 156./2019),
e com Pareceres das Comissões Pertinentes desta Casa (Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania/ Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle), ou seja, em estágio mais avançado no processo
legislativo, ao passo que a Proposição de Lei em análise (Projeto de Lei
n° 312/2019), encontra-se ainda em fase de apreciação nesta Douta
Comissão, não sendo mais possível a análise em conjunto, consoante a
parte final do art. 170, do Regimento Interno da Casa, restando, portanto,
prejudicado.

Além disso, não podemos olvidar que qualquer Deputado,
verificando a prejudicialidade, poderá solicitar, por escrito, ao
Presidente, que considere prejudicada a proposição mais recente, e
uma vez verificada a procedência do alegado, o Presidente mandará
arquivar a proposição impugnada (parágrafo único, do art. 169, do
RIALEMA).

Portanto, de acordo com exposto, a presente proposição
encontra-se prejudicada, uma vez que já existem Projetos de Lei
versando sobre a matéria, objeto da propositura de Lei sob exame.

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

Lei nº 312/2019, nos termos do art. 170, do Regimento Interno, em
face da impossibilidade do exame em conjunto da proposição de Lei
com as demais já analisadas no âmbito desta Comissão Técnica
Permanente (Projetos de Lei nº 136/2019 e 156/2019).

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 312/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 391 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 304/2019, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a
concessão do pagamento da meia-entrada em eventos às doadoras de
leite materno no Estado do Maranhão.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 304/2019 apresentado.

Quanto à iniciativa, o art. 42 da Constituição Estadual dispõe
que “A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Como
o presente projeto de lei não está no rol das matérias de iniciativa
privativa previstas constitucionalmente, não há impedimento para a
iniciativa parlamentar.

Sobre tema similar de concessão de meia-entrada para doadores
de sangue, a Lei Estadual nº 7.735/2004 foi questionada no Supremo
Tribunal Federal pela ADI 3512 proposta pelo Governador do Estado
capixaba, que defendeu a tese que a concessão de meia entrada seria
uma remuneração ao doador de sangue, o que é proibido pela
Constituição Federal.

Mas o plenário do STF entendeu que a lei do Espírito Santo é
constitucional, visto que consiste numa tentativa de incentivar as
pessoas, não afrontando nenhum regramento constitucional.

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

304/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 304/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 393 /2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 307/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Dispõe sobre a necessidade de informação dos tributos e
valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP).

Nos termos do presente projeto de lei ficam os postos de
combustíveis e revendedores de Gás liquefeitos de petróleo obrigados
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a informar, de forma clara, precisa e inequívoca, por meio de painel
fixado em local visível do estabelecimento, ou por qualquer outro meio
eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valorou percentual,
ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre os combustíveis e o
GLP postos à venda.

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

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

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

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

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,
alegalidade e a técnica legislativa presente projeto de lei apresentado.

Ao analisar a propositura de lei verifica-se que, apesar de
aparentemente tentar tratar de matéria afeta as relações de consumo,
em virtude da competência concorrente, previsto constitucionalmente,
o projeto de sob exame adentra substancialmente na liberdade econômica
dos postos e revendedores de combustíveis, caracterizando intromissão
indevida na atividade econômica, ferindo assim, o principio
constitucional da livre inciativa e proporcionalidade, previsto no art.170
da Constituição Federal.

Nesse sentido a Corte Constitucional decidiu que:

A intervenção estatal na economia, mediante
regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-
se com respeito aos princípios e fundamentos da ordem
econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa
é fundamento da República e da ordem econômica: CF,
art. 1º, IV; art. 170. Fixação de preços em valores abaixo da
realidade e em desconformidade com a legislação aplicável
ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica,
com desrespeito ao princípio da livre iniciativa.[RE 422.941,
rel. min. Carlos Velloso, j. 5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-
2006.]= AI 754.769 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-
2012, 2ª T, DJE de 4-10-2012.

Portanto, proposição de lei em analise possui vicio formal e
material de constitucionalidade, pois viola princípios da ordem
econômica, em especial o principio da livre iniciativa e intervenção na
atividade econômica das empresas.

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

somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 307/2019, por possuir
vício formal e material de inconstitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 307/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 396/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 305/2019, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que cria a Política Estadual
de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas
no Estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor que o presente Projeto de Lei
que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo a Formação de Bancos
Comunitários de Sementes e Mudas, entre outras questões de mérito,
pretende atribuir ao Estado do Maranhão sua função normativa e
complementar no âmbito do Sistema Nacional de Sementes e Mudas,
conforme Lei Federal n.º 10.711, de sementes e mudas.

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

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual
estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, sendo que o presente projeto de lei não se encaixa em
nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11,
da Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da
competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou
dos Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativamente ou legislativamente deliberar
sobre determinado assunto.

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa, também não há
objeções a fazer ao projeto de lei apresentado.

Objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

305/2019, 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 305/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado César Pires

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 305 / 2019

Estabelece as Diretrizes para instituição da Política
Estadual de Incentivo à Formação de Bancos
Comunitários de Sementes e Mudas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1.º - Esta Lei estabelece diretrizes sobre a Política Estadual
de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e
Mudas, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2.º - A Política de que trata esta Lei será executada no
âmbito da Política Estadual de Desenvolvimento Rural, objetivando a
preservação da agrobiodiversidade e o desenvolvimentos sustentável.

Art. 3.º Para os fins desta Lei, considera-se banco comunitário
de sementes e mudas a coleção de germoplasmas de cultivares local,
tradicionais ou crioulos, que são variedade desenvolvida, adaptada ou
produzida. Em condições locais, administrada por agricultores
familiares responsáveis pela multiplicação de sementes ou mudas para
distribuição, troca ou comercialização.

Art. 4.º São objetivos precípuos da Política Estadual de
Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas:

I – Fomentar a proteção dos recursos genéticos locais, visando
a sustentabilidade dos agro ecossistemas;

II – Resgatar a perpetuar espécies, variedades e cultivares
produzidos em unidade familiar ou tradicional, prioritariamente as
espécies vegetais para alimentação;

III – Amparar a biodiversidade agrícola;
IV – Prevenir dos efeitos das adversidades ambientais;
V – Incentivar a organização comunitária;
VI – Respeitar os conhecimentos tradicionais;
VII – Fortalecer valores culturais;
VIII – Preservar patrimônios naturais.
Art. 5.º São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à

Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas:
I – O crédito rural;
II – A extensão rural e assistência técnica;
III – A pesquisa agropecuária e tecnológica.
Art. 6.º Na implementação da Política de que trata esta Lei,

cabe ao Poder Público:
I – Realizar parcerias com entidades que tenham experiencia

na gestão de banco comunitário de sementes e mudas, nos biomas e
ecossistemas do Estado para a capacitação de agricultores;

II – Auxiliar as iniciativas de assentados da reforma agraria,
quilombolas, indígenas e agricultores familiares no alcance de recursos
atinentes ao Sistema Nacional de Semente e Mudas;

III – Apoiar processo de diagnostico participativo relacionados
a sensibilização e ao resgate da agro biodiversidade nas propriedades
familiares rurais;

IV – Incentivar a instalação e apoiar o funcionamento de bancos
de cultivares locais, tradicionais ou crioulas;

V – Incentivar a reposição das sementes nos bancos
comunitários e estimular o uso de cultivares locais, tradicionais ou
crioulas;

VI – Implantar cadastro de bancos comunitários de sementes
no Estado;

VII – Realizar em parceria com Municípios e entidades civis
eventos destinados a troca de experiencias e ao intercambio de
germoplasmas;

VIII – Identificar demandas de cada banco comunitário;
IX – Disponibilizar imóveis aptos a instalação de bancos

comunitários de sementes e mudas;
X – Auxiliar na elaboração técnica de projetos de bancos de

semente;
XI – Estimular a participação e a organização de comunidades

rurais;
Art.7.º A Política Estadual de Incentivo a Formação de Bancos

Comunitários de Sementes e Mudas será executada pelo Poder Público
Estadual, desenvolvida com a participação de entidades da sociedade
civil que lidam com sementes de cultivares locais, tradicionais ou
crioulas.

Art.8.º O Órgão executor da Política de que trata esta Lei
poderá celebrar convênios com a União.

Art. 9º  Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 413 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 338/2019, de autoria do Senhor

Deputado Adriano que, “Institui a Semana Estadual de Segurança
nas Escolas, no Âmbito do Estado do Maranhão”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Semana
Estadual de Segurança nas Escolas, no âmbito do Estado do Maranhão,
a ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de outubro, com
os seguintes objetivos: Promover a aproximação entre a escola e os
órgãos de segurança pública; Difundir os programas institucionais da
Policia Militar do Estado do Maranhão, denominados Rede de Segurança
Escolar e Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência
(Proerd), bem como o Projeto Ronda Escolar, por meio do Grupo
Especial de Apoio às Escolas (Geape), visando fortalecer o vínculo
junto à comunidade escolar; Tornar o ambiente escolar mais seguro
para alunos e professores; Orientar alunos e professores sobre como
agir diante de situações de violência nas dependências escolares; e
Fomentar a criação de novos projetos e ações voltados a prevenção de
quaisquer formas de violência nas escolas.

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 princípio 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”
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Portanto, torna-se notório que o processo de produção

legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei
torna evidente não havendo 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 o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 338/2019, 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 Lei nº 338/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 414 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 353/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor.

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, “a Semana
Estadual do Empreendedor”, a ser realizada, anualmente, na semana
que corresponde ao dia 05 de outubro, considerado como Dia do
Empreendedor, tendo como objetivo fortalecer e disseminar a cultura
empreendedora, inspirando, estimulando e capacitando as pessoas a
empreender.

Na justificativa, esclarece o autor que, por ser um fator que
possibilita o desenvolvimento social e econômico em todos os setores
de uma comunidade, o empreendedorismo precisa estar sempre sendo
incentivado e divulgado, afinal, seja no âmbito pessoal, local ou musical,
as pessoas empreendedoras as aquelas que movimentam o mundo,
possibilitando o seu desenvolvimento.

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

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

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 353/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 419 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 318/2019, de autoria do Senhor

Deputado Doutor Yglésio, que “Altera e acresce dispositivos à Lei nº
10.813, de 20 de março de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes da
Política Estadual de Estímulo, Incentivo e Promoção ao
Desenvolvimento local de Startups.”

Registra a justificativa do autor, que o objetivo da propositura
é aperfeiçoar o diploma normativo já existente, considerando os
princípios do informalismo e da elasticidade que deve reger as relações
empresariais e acompanhando os entendimentos de que há um verdadeiro
esgotamento das estratégias tradicionais de desenvolvimento econômico
e que a economia maranhense ainda é primária, no sentido de ser, o
Estado do Maranhão, exportador de commodities agrícolas e minerais,
necessitando de inovação no setor.

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

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

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

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

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

Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei que estabelece diretrizes
a serem tomadas pelo Estado quando da implantação de programas de
incentivo a startups.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto 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 Parlamento
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também
não há nenhuma irregularidade.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 318/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 318/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 423/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 326/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui o Programa
“Maranhão Limpo”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
previdências.

O Programa de que trata o Projeto de Lei em epígrafe veda
jogar, colocar, deixar ou praticar qualquer outro ato que implique
depósito de lixo, de qualquer espécie, volume ou natureza, nas vias e
nos logradouros públicos, de forma irregular.

Registra a justificativa do autor, que a medida ora proposta é
imprescindível à manutenção do asseio público, sendo legítimo e
conveniente o estabelecimento de multas para coagir e educar os
cidadãos no sentido de respeitar uma obrigação que, antes de legal, é
cívica.

A Constituição Federal, no sistema de repartição de
competência entre entes federados, previu regra de cooperação entre
entes, como no caso da proteção do meio ambiente, ficando a cargo da
União as temáticas gerais, aos Estados as setoriais/regionais (de forma
suplementar) e aos Municípios àquelas que dizem respeito ao interesse
local, senão vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender as
suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei Estadual, no que lhe for contrário.
Art. 30. Compete aos Municípios: (EC no 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;
(...)
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei
diz respeito à proibição de jogar, colocar, deixar ou praticar qualquer
outro ato que implique depósito de lixo, de qualquer espécie, volume
ou natureza, nas vias e nos logradouros públicos, de forma irregular de
jogar lixo no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

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

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

326/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade, visto que a matéria
sob exame é da competência legislativa dos Municípios.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 326/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.
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Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                           Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 426/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que “Institui o Programa de Incentivo à
Renegociação de Dívidas e Combate ao Superendividamento no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

O Programa de que trata o presente Projeto de Lei consiste na
inserção de fornecedores, pelos órgãos de Defesa do Consumidor, no
cadastro da CIP (Carta de Informação Preliminar) Eletrônica, oferecido
pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(SINDEC).

Consta no Projeto que os fornecedores cadastrados gozarão
dos seguintes benefícios: consultar todas as reclamações e CIP´s abertas
em face do seu estabelecimento comercial; receber e responder,
eletronicamente, todas as CIP´s abertas em seu nome; prevenção e
celeridade na solução de problemas decorrentes das relações de consumo;
praticidade e economicidade.

Registra a justificativa do autor, que o presente projeto de lei
tem por finalidade estabelecer um programa que possibilite aos
consumidores sair de um possível superendividamento, o problema
tornou-se tão preocupante que alguns tribunais têm desenvolvido
projetos de orientação e ajuda, a exemplo do Estado do rio Grande do
Sul.

Como podemos observar, a matéria constante da propositura
de Lei, tem um viés consumerista, de modo a acomodar, em uma análise
inicial, a competência estadual suplementar, para legislar sobre o tema,
conforme previsão do art. 24, incisos V e VIII, da CF/88, competência
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre
proteção do consumidor, assim como em seu Art. 12, inciso II, alínea
“e”, da Constituição do Estado do Maranhão.

Assim sendo, a legislação sobre  consumo insere-se num
ambiente de concurso entre União, Estado e Distrito Federal. Nesse
contexto, fica patenteado que a proposição de lei sob exame está
legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem amparo
constitucional.

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

pela aprovação do Projeto de Lei em comento, em face de sua
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 158/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 427/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 308/2019, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre normas para
contratações com o Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as vagas de aprendizes,
serão destinadas aos adolescentes, com idade entre 14 e 18 anos,
prioritariamente aos egressos do trabalho infantil, egressos ou em
cumprimento de medidas socioeducativas, atendidos em acolhimento
institucional, dentre outras situações de vulnerabilidade econômica ou
risco social.

A Constituição Federal reservou à União legislar sobre assuntos
de Direito do Trabalho:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]

Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa,
por ser competência da União dispor sobre a temática do Direito do
Trabalho.

O art. 1º do Projeto de Lei em análise, menciona que o Poder
Público deverá observar a disposição do art.  429 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, com a redação dada pela Lei nº 10.097/2000:

Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT)
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são
obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes
equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por
cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções demandem formação
profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)
§ 1º-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o
empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por
objetivo a educação profissional. (Incluído pela Lei nº 10.097,
de 2000)
§ 1º-B  Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão
destinar o equivalente a até 10% (dez por cento) de sua cota
de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em
áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à
prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo
as atividades de construção, ampliação, recuperação e
manutenção de instalações esportivas e à organização e
promoção de eventos esportivos. (Redação dada pela Lei nº
13.420, de 2017)
§ 1º As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que
trata o caput, darão lugar à admissão de um aprendiz.
(Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)
§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas
de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a
serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados
entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de
Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído pela Lei nº
12.594, de 2012)
§ 3º Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar
vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD nas
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condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação
celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais
responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Verifica-se que não haveria nenhuma irregularidade nenhuma
exigir do Poder Público o cumprimento da disposição federal. Contudo,
no art. 2º o Projeto regulamenta disposições sobre quem deverá ser
contratado, o que afronta claramente a disposição constitucional de
que competente à União legislar privativamente sobre direito do
Trabalho, que já o fez, de acordo com o art. 428 da mesma Consolidação
das Leis do Trabalho:

Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT)
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em
que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em
programa de aprendizagem formação técnico-profissional
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico,
moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e
diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação
dada pela Lei nº 11.180, de 2005)

Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa,
por ser competência da União dispor sobre funções de trabalho, caso
em espécie.

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

308/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 308/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 429/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 313/2019, de autoria do Senhor

Deputado Leonardo Sá, que “Dispõe sobre a oferta em escolas,
parques, praças e demais espaços de uso público, de brinquedos e
equipamentos de lazer adaptados para crianças portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.”

Nos termos do Projeto de Lei em análise, os brinquedos deverão
ser sinalizados e adequados as necessidades de crianças portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.

A Magna Carta da República em seu art. 2º, estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,

o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa adentrando na esfera administrativa do Poder
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

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

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

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder, sob
pena de ferir o princípio constitucional da independência e harmonia
dos poderes.

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 313/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  434  /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2015, de

autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” à Senhora Alcione de Nazaré.

Convém relatar,  que através do Requerimento nº 427/2019,
de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, a proposição sob
exame foi desarquivada.

Justifica o autor da presente Proposição, que diante da
magnitude exponencial dos talentos da referida personalidade cultural
nacional de reconhecimento internacional, a homenageada, Alcione de
Nazaré, que comemora 45 anos de carreira e com ela carrega o amor por
sua terra, a promove e a exalta por todos os cantos desta terra por onde
pisa. Mais que um reconhecimento, tal honraria é uma forma singela
não só minha, mas de todos nós maranhenses, em agradecer por seu
talento e generosidade.

Justifica ainda, que a homenageada em quarenta e cinco anos
de carreira e sucesso são quase 40 discos gravados, talento reconhecido
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em mais de 20 países, prêmios dos quilates de Grammy latino em
2003, vários Prêmios Sharp, Prêmios TIM, Prêmio da Música Brasileira,
vários discos de ouro, de platina, de platina duplo. Talento maranhense
conhecido e reconhecido por uma grandiosa legião de fãs ao redor do
mundo.

Cuidando-se de matéria estritamente interna corporis desta
Casa Legislativa, vê-se que a proposição encampa tema que depende
unicamente da deliberação de seus membros. É que a ordem jurídico-
constitucional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão
harmônica de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua
organização e seus serviços internos.

Veja-se, por oportuno, a valiosa lição de José Afonso da Silva1,
segundo o qual:

A independência dos poderes significa: (a) que a
investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos
do governo não dependem da confiança nem da vontade
dos outros; (b) que, no exercício das atribuições que
lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar
os outros nem necessitam de sua autorização; (c) que,
na organização dos respectivos serviços, cada um é livre,
observadas apenas as disposições constitucionais e legais.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual estabelece em seu art. 31:

Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos
e funções de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias [...]

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, IV, do Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
IV – os projetos de decreto legislativo destinados a regular
as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo,
sem a sanção do Governador do Estado [...]

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não é de iniciativa
privativa da Mesa da Assembleia, como as matérias relacionadas no art.
12, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão.

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

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

Objetivando adequar a propositura sugerimos que a matéria seja
aprovada na forma de Projeto de Resolução Legislativa, na forma seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  089 /  2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Senhora Alcione de Nazaré.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Senhora Alcione de Nazaré, personalidade cultural de
expressão Nacional e Internacional.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação da
Propositura, na forma acima sugerida .

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 089/
2019, nos termos do voto do relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 438 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 332/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da comprovação das condições de acessibilidade para
fins de concessão de autorização para eventos culturais, desportivos e
espetáculos em geral.

Nos termos do presente Projeto de Lei as autorizações, licenças,
alvarás e demais documentos afins para realização de eventos culturais,
desportivos e espetáculos em geral, somente serão concedidos pelos
órgãos competentes mediante a comprovação do cumprimento dos
requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção
e integração das pessoas portadoras de deficiência, matéria de
competência comum e concorrente dos entes da federação, nos
termos dos arts. 23, II e 24, XIV:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência; [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência; [...]

Como se vê, a Constituição Federal em vigor, em seu arts. 23,
II e 24, XIV, estabelece competência concorrente entre a União, Estado
e o Distrito Federal para legislar sobre proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência, bem como consumo, proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à
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juventude, assim como a Constituição do Estado do Maranhão, em seu
art.12, II, alínea “o”.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame tem amparo constitucional, visto que dispõe sobre direito à
acessibilidade física das pessoas com deficiência que é de competência
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

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

332/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 332/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  439 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 321/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o
fornecimento do “botão do pânico” para as mulheres em situação de
risco nas condições que especifica.

Nos termos do presente Projeto de Lei o Poder Público fornecerá
às mulheres em situação de risco de violência doméstica e familiar o
equipamento eletrônico de gravação e localização “Botão do Pânico”,
que visa assegurar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei
11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

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

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

(...) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio 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 princípio 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).

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da reserva de
iniciativa e em consequência o princípio da separação de poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal, visto que o mesmo propõe
a criação de Órgãos, bem como dispõe sobre a organização e o
funcionamento da Administração do Estado, que nos termos do Art.
64, inciso V, compete privativamente ao Governador do Estado.

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

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

321/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 321/2019,
contra o voto do Relator.

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

em 20 de agosto de 2019.

Presidente Deputado NETO EVANGELISTA
Relator Deputado Doutor YGLÉSIO

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado ANTONIO PEREIRA
Deputado ZÉ INACIO LULA
Deputado WENDELL LAGES
Deputado ADRIANO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 451 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 127/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que “Dispõe sobre o funcionamento dos
postos de venda de passagens dos sistemas de transportes coletivos
do Maranhão durante fins de semana e feriados e dá outras
providências.”

O Projeto visa tornar obrigatório o funcionamento dos postos
de venda de crédito eletrônicos durante fins de semana e feriado no
sistema de transporte coletivo do Maranhão. Também prevê o limite
máximo de 20 minutos para o atendimento do consumidor e a
distribuição de senhas de atendimento.

Já o art. 3º do Projeto assegura o direito de meia passagens
mesmo no caso de impossibilidade de realização de venda ou recarga
de créditos por motivos de caso fortuito ou força maior aos que
comprovem a condição de beneficiário.

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

No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes
federados União, Estados e Municípios e devido a descentralização
política há necessidade de delimitação das competências materiais
e legislativas que chamamos de repartições verticais das
competências previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal.
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No caso de sistema de transporte coletivo de passageiros este

é dividido em transporte urbano, intermunicipal e interestadual.  O
transporte coletivo urbano de passageiro é de competência do
Município cabendo a este 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.

No caso em tela está tratando sobre postos de cadastro e
venda de créditos eletrônicos que são típicos do transporte coletivo
urbano que a competência do serviço pertence ao Município conforme
preceitua o art. 30 da CF/88.

Sobre o assunto, vale aqui salientar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, vejamos:

“Os Estados-membros são competentes para explorar e
regulamentar a prestação de serviços de transporte
intermunicipal. (...) A prestação de transporte urbano,
consubstanciando serviço público de interesse local, é
matéria albergada pela competência legislativa dos
Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a
seu respeito.  [ADI 2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005,
P, DJ de 14-10-2005.]  RE 549.549 AgR, rel. min. Ellen
Gracie, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008”

Desta feita, o Projeto de Lei padece de inconstitucionalidade
formal e material por ferir a competência do Município para tratar de
transporte urbano e, por conseguinte, violar a autonomia da municipal
e princípio federativo.

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

Projeto 127/2019, em face da inconstitucionalidade formal e material,
por violar o art. 30, V, da CF/88, bem como ferir a autonomia da
municipal e princípio federativo.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 127/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 454 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 237/2019, de autoria do
Senhor Deputado Wendell Lages, que “Dispõe sobre o Cadastro
Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude
para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim estabelece diretrizes a serem tomadas
pelo Estado quando da implantação do cadastro.

A título de adequá-lo à técnica a técnica legislativa e as normas
referentes as diretrizes sugerimos as seguintes alterações:

Ementa:  “Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações
para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do
Maranhão.”

“Art. 2º O cadastro poderá ser da responsabilidade da
Secretaria de Segurança Pública ou outro órgão a critério
do Poder Executivo.”

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto 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 Parlamento
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também
não há nenhuma irregularidade.

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

Lei nº 237/2019, com as alterações propostas, por não vislumbrar
nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 237/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
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Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  455 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se na análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 357/2019, de autoria da
Senhora Deputada Helena Duailibe, “Dispõe sobre a criação do
‘Programa Sorriso Saudável na Terceira Idade’ destinado às pessoas
idosas residentes em clínicas e unidades geriátricas de saúde,
instituições de longa permanência, abrigos ou similares no Estado do
Maranhão.”

O Projeto trata de um Programa voltado a saúde bucal do idoso
que residam em clínicas e unidades geriátricas. No art. 5º prevê multa
em Unidade de Referência Fiscal do Maranhão.

Já no art. 6º estabelece que a coordenação do Programa será da
Secretaria de Estado da Saúde e o acompanhamento será dos Conselhos
Estadual e Municipal do Idoso.

O art. 7º e 8 º prevê atribuições a fiscalização a Vigilância
Sanitária Estadual e Municipal e o art. 9º diz que as multas serão
revertidas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

O procedimento de elaboração de uma lei denomina-se de
processo legislativo, apresentando as fases introdutória, constitutiva
e complementar. Na fase introdutória observa-se a iniciativa para
a deflagração do Processo Legislativo, que deve ser cumprida sob
pena de vício insanável.

Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do
modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.

Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa do Poder
Executivo, desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual.

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

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições
de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei.
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5.
Ação julgada procedente.”

“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de
órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5.
Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação

orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”

“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de
desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria de
Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente.
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que
envolva órgão da Administração Pública - alínea “e” do
§ 1º do artigo 61 da Constituição Federal.” (o grifo é
nosso)

Na mesma linha de raciocínio, a proposição quando da criação
do Programa Estadual da Saúde, em análise, viola o princípio da
separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de
iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder Executivo,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

Também, o Projeto de Lei está criando atribuições a órgãos
de municípios, se faz necessário destacar que o Poder Público
Municipal possui auto-organização e normatização própria,
autogoverno e auto-administração que nada mais é que as competências
administrativas, tributárias e legislativas extraídas diretamente da
Constituição Federal, não podendo o Poder Legislativo Estadual
interferir na competência dos Municípios, violando a autonomia do
Município e o princípio federativo.

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

357/2019 em face de sua inconstitucionalidade por ferir a reserva de
iniciativa, princípio federativo e autonomia municipal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 357/2019, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 456/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 352/2019, de autoria do
Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “Determina que a hospitais,
clinicas, unidades de pronto atendimento, postos de saúdes e
estabelecimentos congêneres no Estado do Maranhão ofereçam leito
separado para mães de natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário
ou solicitado, com acompanhamento psicológico.”
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O Projeto em análise no art. 1º prevê que os hospitais, clinicas,

unidades de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimento
congêneres deverão oferecer tratamento diferenciado às parturientes
de natimorto e as com óbito fetal.

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

No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes
políticos: União, Estados e Municípios e, em fade dessa
descentralização, há necessidade de delimitação das competências
materiais e legislativas que chamamos de repartições verticais das
competências previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal.

Na repartição vertical, dentre as competências legislativas há a
competência concorrente, onde cabe a União a edição de normas gerais
e aos Estados as normas suplementares (§§ 1º e 2º do art. 24 da CF).
Neste contexto a decisão na ADI 3.098 figurando como relator mim.
Carlos Velloso, vejamos:

“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.

A Magna Carta Federal, no seu art. 24, incisos XII, determina
que compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Federal
legislar sobre- “previdência social, proteção e defesa da saúde”, in
verbis:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Durante anos o Supremo Tribunal Federal entendia que a
competência  concorrente dos Estados se limitava a editar normas
suplementares no tocante a problemas locais, se o problema não fosse
local se enquadraria em norma geral, sucede que esse entendimento
está sendo revisto para prestigiar iniciativa regionais, evitando uma
interpretação inflacionada da competência normativa da União e
o surgimento de um federalismo nominal.

Nesta assertiva, vale aqui destacar a compressão do Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 4060/SC e 2663/RS, tendo
como Relator Ministro Luiz Fux, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM
MATÉRIA DE EDUCAÇÃO (CRFB, ART. 24, IX). LEI
ESTADUAL DE SANTA CATARINA QUE FIXA
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE
AULA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO PEDIDO.

AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA
UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS.
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (CRFB, ART. 1º, V).
NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DE SANTA CATARINA AO DETALHAR A
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.394/
94 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica
contemporânea, o abandono de qualquer leitura
excessivamente inflacionada das competências normativas
da União (sejam privativas, sejam concorrentes), bem como
a descoberta de novas searas normativas que possam ser
trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal,
tudo isso em conformidade com o pluralismo político, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB,
art. 1º, V) 2. A invasão da competência legislativa da União
invocada no caso sub judice envolve, diretamente, a
confrontação da lei atacada com a Constituição (CRFB, art.
24, IX e parágrafos), não havendo que se falar nessas
hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes do
STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 de
19-09-2008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225
de 14-11-2014; ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
01-09-2006. 3. A prospective overruling, antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, revela oportuno ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em
casos de litígios constitucionais em matéria de competência
legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral, as
iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma
expressa e inequívoca da Constituição de 1988. 4. A
competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre
educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza a fixação,
por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula,
no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos
estudantes. 5. O limite máximo de alunos em sala de aula não
ostenta natureza de norma geral, uma vez que dependente
das circunstâncias peculiares a cada ente da federação, tais
como o número de escola colocadas à disposição da
comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo
de crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio,
o número de professores em oferta na região, além de
aspectos ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas
de educação e ensino. 6. Pedido de declaração de
inconstitucionalidade julgado improcedente. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.060
SANTA CATARINA. RELATOR : MIN. LUIZ FUX.”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI
ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A
PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88).
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/
88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO
UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO
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ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO
CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’,
da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE
DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA
FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM
EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o
abandono de qualquer leitura inf lacionada e
centralizadora das competências normativas da União,
bem como sugere novas searas normativas que possam
ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito
Federal. 2. A prospective overruling , antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie
em casos de litígios constitucionais em matéria de
competência legislativa, viabilizando o prestígio das
iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses
de ofensa expressa e inequívoca de norma da
Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino
(art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei
local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo
a professores, em aprimoramento do sistema regional
de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação
do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação
dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais
relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º,
XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem
constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o
art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul,
porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem
antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de
1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art.
27 da Lei nº 9.868/99).”

Então, o Projeto em análise está tratando de defesa da saúde
quando prevê um atendimento diferenciado as mães de natimorto ou
com óbito fetal, estando inserido na competência concorrente,
suplementando as normas federais.

Também não devemos olvidar que a saúde é um direito de
todos e dever do Estado conforme o art. 196 da CF/88, vejamos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”

Nota-se que o Projeto está garantido o direito a saúde física e
metal as parturientes, bem como proporcionando um parto humanizado
a essas mulheres.

 Já no tocante a iniciativa do Poder Executivo para tratar sobre
seus hospitais, o Projeto apesar de criar despesas não está tratando de
mudanças estruturais nas Secretarias e nem novas atribuições, somente
está defendendo o direito a saúde das parturientes.  Neste diapasão, a
Suprema Corte do Pais já se manifestou, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe

do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”

E em relação aos hospitais particulares não há violação do
princípio da livre iniciativa.

Referente a técnica legislativa, se faz necessário dizer que o
art. 1º do Projeto em análise estabelece a obrigatoriedade de tratamento
diferenciado para as parturientes de natimorto e às com óbito fetal,
porém não diz qual seria esse tratamento diferenciado. Nota-se
que na Ementa não menciona o tratamento diferenciado, apenas
estabelece leito separado para as mães e se necessário ou solicitado um
acompanhamento psicológico, por isso há necessidade de uma
Emenda Substitutiva ao Projeto, ora analisado, para adequá-lo à
técnica legislativa e aos preceitos da Lei Complementar Estadual 115/
2008.

No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade,
ilegalidade ou antijuricidade.

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

Lei nº 352/2019 nos termos do substitutivo em anexo a este parecer.
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 352/2019,
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             Deputado Doutor
Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

SUBSTITUTIVO PROJETO DE LEI 352/ 2019

Assegura o direito as parturientes de natimorto ou
com óbito fetal de acomodação em leito separado
e assistência psicológica no Estado do Maranhão.

Art.1º - Fica assegurado o direito as parturientes de natimorto
ou com óbito fetal de acomodação em leito separado nos hospitais e
maternidades do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Tanto as parturientes de natimorto como as com
óbito fetal, quando solicitado ou constatada a necessidade, poderão ter
acompanhamento psicológico no próprio estabelecimento hospitalar
ou maternidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 461 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 372/19, de autoria do Poder Executivo,
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que Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras
providências.

  O presente Projeto acrescenta o § 6º ao art.123 da Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto do Servidor Público), sobre a
possibilidade do servidor público acompanhar processo administrativo
disciplinar quando estiver em licença para tratamento de saúde.

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

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

Consoante o art. 43 da Constituição Estadual é da competência
privativa do Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham
sobre “servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade”, vejamos:

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

Com efeito, o Projeto em comento foi deflagrado pelo Poder
competente, ou seja, pelo Poder Executivo que possui a competência
constitucional de estabelecer norma geral para servidores públicos,
obedecendo claramente a reserva de iniciativa, sendo formalmente
constitucional.

Necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende
que o fato do servidor encontrar-se de licença para tratamento de
saúde quando da instauração do processo administrativo disciplinar
por si só não enseja nulidade do PAD (MS 8102/DF), vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR
ACUSADO SOB LICENÇA MÉDICA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. 1. É descabido, em sede de mandado de
segurança, o pretendido reexame de prova visado pela
impetrante, sob a alegação de insuficiência de prova para a
demonstração dos ilícitos administrativos por ela cometidos
e determinantes de sua exoneração, como é tranquilo na
doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais. 2. “É
assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e
formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.” (artigo
156 da Lei 8.112/90). 3. O exercício do direito previsto no
artigo 156 da Lei 8.112/90 é facultativo, podendo o servidor
fazer-se presente pelo advogado que constituiu, ou ver-se

assistir por defensor dativo, não só quando revel, mas
também por imperativa determinação constitucional, que
assegura aos acusados em geral o direito à ampla defesa com
todos os recursos a ela inerentes, além do contraditório (artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal). 4. O fato da
impetrante encontrar-se em licença para tratamento
de saúde, quando da instauração do processo
administrativo disciplinar, por si só, não enseja a sua
nulidade, por ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa. 5. Ordem denegada.”  ( O grifo é nosso)

Sendo assim, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
material, mas em relação a técnica legislativa sugerimos a seguinte
redação:

“§6º O servidor em tratamento de saúde, que figurar como
acusado em processos administrativos disciplinares será
avaliado pela Junta Médica Oficial do Estado que expedirá
laudo avaliando expressamente a capacidade de
acompanhamento dos atos processuais. No caso de a Junta
Médica afirmar a capacidade do acusado, o processo
administrativo disciplinar seguirá a sua tramitação.”

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

Lei nº 372/2019, nos termos da redação sugerida acima, em face de sua
constitucionalidade formal e material, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 372/2019, nos termos do
voto do relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                      Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 463 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 379/2019, de autoria do Poder
Executivo, objeto da Mensagem Governamental nº 068/2019, que
“Institui o Sistema Maranhense de Museus e dá outras providências.”

Observando-se, inicialmente, o aspecto formal da competência
legislativa, tem-se que a Constituição Federal determina ser
competência concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar sobre: “educação, cultura, ensino e desporto” (art. 24, IX,
CF/88). A Constituição Estadual é também explícita no tema, ao dispor,
em seu art. 12, II, i, que:

Art. 12 Compete, ainda, ao Estado:
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
i) educação, cultura, ensino e desporto;
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Assim, verifica-se que, ao lado do papel desempenhado pela

União, gozam os Estados de ampla margem de atuação para adaptar e
moldar as regras gerais ditadas pelo ente central às suas realidades
locais específicas.

Tem-se, pois, por perfeitamente admissível que o Estado do
Maranhão edite lei que institua o Sistema Maranhense de Museus -
SIMM e dê outras providências.

Ademais, é preciso lembrar que proposições cujo objetivo é a
criação de políticas públicas - inclusive com a criação de órgãos e
funções- afiguram-se submetidas às regras constitucionais que
disciplinam a reserva de iniciativa legislativa, consubstanciadas, no
modelo estadual, no que dispõe o art. 43 da Carta Estadual, senão
vejamos:

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

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

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

do Projeto de Lei nº 379/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 379/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 464 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 378/2019, de autoria do Poder
Executivo, objeto da Mensagem Governamental nº 066/2019, que
“altera a lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016, que institui o
Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras
da Cultura Popular do Maranhão.

Observando-se, inicialmente, o aspecto formal da competência
legislativa, tem-se que a Constituição Federal determina ser
competência concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar sobre: “educação, cultura, ensino e desporto” (art. 24, IX,
CF/88). A Constituição Estadual é também explícita no tema, ao dispor,
em seu art. 12, II, i, que:

Art. 12 Compete, ainda, ao Estado:
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
i) educação, cultura, ensino e desporto;

Assim, verifica-se que, ao lado do papel desempenhado pela
União, gozam os Estados de ampla margem de atuação para adaptar e
moldar as regras gerais ditadas pelo ente central às suas realidades
locais específicas.

Tem-se, pois, por perfeitamente admissível que o Estado do
Maranhão edite lei que altere a lei nº 10.509, de 16 de setembro de
2016, que institui o programa estadual de proteção e promoção dos
mestres e mestras da cultura popular do maranhão.

Ademais, é preciso lembrar que proposições cujo objetivo é a
criação de políticas públicas - inclusive com a criação de órgãos e
funções- afiguram-se submetidas às regras constitucionais que
disciplinam a reserva de iniciativa legislativa, consubstanciadas, no
modelo estadual, no que dispõe o art. 43 da Carta Estadual, senão
vejamos:

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

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

Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 378/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 378/2019, nos termos do
voto do relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                      Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 465 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 371/2019, de autoria do Poder

Executivo, que “Altera a Lei nº 8.562, de 28 de dezembro de 2006, que
Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA, e dá outras
providências.”

Esclarece a Mensagem Governamental que o Projeto de Lei
sob análise propõe a alteração dos dispositivos da Lei nº 8.562, de 28
de dezembro de 2006, com vistas a atualizar as competências da Agência
Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão,
discriminando as ações inerentes a sua respectiva área de atuação.

Em suma, a propositura de Lei está alterando a vinculação da
AGERP/MA que passa para estrutura da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar – SAF e acrescentando competências à referida
Agência, bem como está prevendo que a AGERP/MA terá direito a
recursos pela elaboração e execução de planos e projetos rurais.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do poder constituinte originário. As atribuições,
constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão ser
delegadas a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade de atribuições,
onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro
quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Destaca-se, a Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, II,
alínea “c”, prevê a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo na
elaboração de leis que disponham sobre criação e extinção de Ministérios.

A título de esclarecimento, a iniciativa de Lei do Poder
Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos)
decorrente do princípio da separação dos Poderes.

Os Estados-Membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (Art. 25, caput, da CF/88).

Nesse contexto, com base no princípio da simetria, a
Constituição Estadual em repetição obrigatória da Constituição Federal,
determina em seu art. 43, inciso V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis que disponham sobre a
“criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual”.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições
a serem executados pelos Órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência do
Poder Executivo, como no caso presente, vejamos:

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da
administração pública é de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo (art. 61, §1º, II, e, da CF). Princípio da
simetria. Afronta também ao princípio da separação dos
Poderes (art. 2º, da CF). Reconhecida a inconstitucionalidade
de dispositivo de lei, de iniciativa parlamentar, que restringe
matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado por
vício de natureza formal e material. [ADI 2.294, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j.27-8-2014, P, DJE de 11-9-2014.]”

Trata-se o Projeto de Lei questão eminentemente
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo. É ela (a Administração Pública) que dispõe dos dados sobre
as condições de correto funcionamento e operacionalização de tal
atividade.

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

pela aprovação do Projeto de Lei em comento, por ser legal, jurídico e
constitucional.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 371/2019, nos
termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº471 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 329/2019, de
autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que Dispõe sobre a
participação obrigatória em Festas Religiosas nas Escolas.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica proibida a
participação obrigatória de alunos nos festejos religiosos promovidos
pelas unidades escolares do Estado, desde a pré-escola até o ensino
médio, ficando proibida a vinculação de notas escolares à participação
em festividades religiosas realizadas nas unidades escolares do Estado.

A Constituição da República, no sistema de repartição de
competência entre os entes federados, previu regra de cooperação entre
estes, como no caso da proteção do meio ambiente, ficando a cargo da
União as temáticas gerais, aos Estados as setoriais/regionais (de forma
suplementar) e aos Municípios aquelas que dizem respeito ao interesse
local:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
[...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A Lei nº 9.394/1996 disciplina as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Recentemente houve uma inclusão em seu texto:

Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição
de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é
assegurado, no exercício da liberdade de consciência e
de crença, o direito de, mediante prévio e motivado
requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para
dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado
o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a
critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das
seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII
do caput do art. 5º da Constituição Federal: (Incluído pela
Lei nº 13.796, de 2019)
I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada
em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em
outro horário agendado com sua anuência expressa; (Incluído
pela Lei nº 13.796, de 2019)
II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de
pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos
pela instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.796, de
2019)
§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros
curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno.
(Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)
§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de
que trata este artigo substituirá a obrigação original para
todos os efeitos, inclusive regularização do registro de
frequência. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)
§ 3º As instituições de ensino implementarão
progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências
e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento
às medidas previstas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.796,
de 2019)
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a
que se refere o art. 83 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.796,
de 2019)

Além disso, a mesma norma prevê que facultatividade do ensino
religioso:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é
parte integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos
para a definição dos conteúdos do ensino religioso e
estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos
professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição
dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº
9.475, de 22.7.1997)

Percebe-se, assim, que aos Estados é permitido também legislar
sobre o tema de forma suplementar quando houve legislação geral da
União, como é o caso em tela.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  472/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 328/2019, de autoria do
Senhor Deputado Rigo Teles, que Garante desconto de 50% do
pagamento de IPVA aos proprietários de motocicletas que sejam
doadores de sangue para o HEMOMAR, na forma que especifica.

Nos termos do presente Projeto de Lei é garantido o desconto
de 50% (cinquenta por cento) do pagamento do IPVA – Imposto sobre
Veículos Automotivos aos doadores de sangue para o HEMOMAR,
no Estado do Maranhão, proprietários de motocicletas que utilizem o
respectivo veículo para transporte de passageiros e/ou entrega de
mercadorias.

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

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

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

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: (...) III – organização administrativa
e matéria orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributaria só será permitida a projetos dos quais não
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
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Segundo o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração
de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado. “

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

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

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe
do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias
benéficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das
isenções, anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal
matéria.

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

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

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

nº 328/2019, em face da sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 328/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  474 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 359/2019, de autoria
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a instalação
de Placas em Braille com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro
de viagem nas Estações Rodoviárias do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, é obrigatória a instalação
de placas em Braille, com relação das linhas de ônibus e seu roteiro de
viagem, assim como, de mapa tátil, nas estações de ônibus em todo

Estado do Maranhão para direcionamento e orientação de pessoas
com deficiência visual.

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

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

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

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

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

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 43, inciso V,
da CE/89, é a de que a iniciativa das Leis que disponham sobre
“estruturação e atribuições” a Órgãos Públicos é do Poder Executivo.
Portanto, a iniciativa parlamentar, ora sob exame, é inconstitucional,
visto que trata sobre a organização administrativa e cria ônus para a
Administração Pública, portanto, não poderia ter sido tratada em Projeto
de Lei de iniciativa Parlamentar.

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para as Secretarias de Estado gerando
despesas, violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e,
consequentemente, o princípio da separação dos poderes (Art. 2º, da
CF/88 e o parágrafo único, do art. 6º, da CE/89), padecendo de
inconstitucionalidade formal.

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

Diante da inconstitucionalidade da propositura de Lei, acima
apontada, sugerimos, que a Ilustre Deputada, autora da Proposição de
Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote
as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

nº 359/2019, em face da sua inconstitucionalidade, com base nos
fundamentos supracitados.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 359/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.
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Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 476 /2019

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

Ordinária nº 202/2019, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que
Estabelece Diretrizes para a Instituição do Sistema Estadual de
Inteligência de Segurança Pública do Estado do Maranhão – SEISP/
MA, e dá outras providências.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“a proposta legislativa em apreço, sob o fundamento da definição de
diretrizes, o Poder Legislativo estabelece, dentre outras regras, a
composição e as finalidades de estrutura que viria a integrar a
Administração Pública Estadual, a composição de Conselho Estadual
e atribuições de órgãos que comporiam o referido Sistema Estadual
de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Maranhão.”

Afirma ainda, o Excelentíssimo Governador, nas razões do
veto, que nessa perspectiva o Projeto de Lei em análise, ao estabelecer
as finalidades do mencionado Sistema de Segurança, acabou por
disciplinar questões cuja competência para deflagrar processo legislativo
é privativa do Chefe do Poder Executivo,  padecendo de vicio de
inconstitucionalidade formal por violar o dispositivo, previsto no art.
43, incisos III e  V, da Constituição Estadual (são de iniciativa privativa
do Governador do Estado as leis que disponham sobre: organização
administrativa; criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado).

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 141/2018, 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 202/2019 , por vicio de
inconstitucionalidade formal, ferindo, portanto, o princípio
constitucional da reserva de iniciativa, art. 43, incisos III e V, da
Constituição Estadual.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 202/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa

Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 477 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 086/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Leonardo Sá, que Concede o Título
de Cidadã Maranhense a Senhora Glaucia Helen Maia de Almeida,
Juíza de Direito.

Justifica o autor da proposição, que a homenageada, a Senhora
Glaucia Helen Maia de Almeida, Juíza de Direito, natural da cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba, filha do Senhor Francisco Muniz de
Almeida e da Senhora Francisca Fernandes Maia de Almeida. Graduada
em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) no ano
de 2002. Ingressou na Magistratura do Estado do Maranhão, em
fevereiro do ano de 2005. Atuou como Juíza Substituta entre os anos
de 2005 a 2007 na Comarca de Pinheiro/MA, respondendo também
pelas Comarcas de Bequimão e Alcântara. Em 2008, foi titularizada na
Comarca de Poção de Pedras. No mesmo ano foi removida por
merecimento para a Comarca de Esperantinópolis. Em 2010 foi
promovida por merecimento para a 1ª Vara da Comarca de Presidente
Dutra. Foi Presidente da Turma Recursal de Presidente Dutra pelo
período de dois anos. Foi promovida por antiguidade para a 2ª Vara
Criminal de Bacabal em fevereiro de 2019. Desenvolvendo assim, um
importante trabalho como magistrada frente a sociedade no que se
refere a aplicação da Lei e da Justiça no Estado do Maranhão. Daí a
homenagem que o Poder Legislativo prestará a essa ilustre Senhora,
concedendo-lhe o Título de Cidadã Maranhense.

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 a homenageada se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

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 086/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá.

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 086/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  478 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 076/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Fernando Pessoa, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson
Luiz Barbosa Ribeiro.

Esclarece o autor da propositura, que o Senhor Wilson Luiz
Barbosa Ribeiro, nascido em 4 de setembro de 1965, filho de Linauria
Barbosa Ribeiro e Valdir Ribeiro da Silva, também conhecido como
Astro Boré, é um grande artista, instrumentista e exímio sanfoneiro.
Sem dúvidas, umas das maiores referências musicais da cidade de
Tuntum. Astro Boré é responsável por abrir e fechar os festejos de São
Raimundo Nonato – padroeiro da cidade. Sua sanfona é lembrada por
todos os tuntuenses quando é tocada ao amanhecer, invocando Nossa
Senhora, São Raimundo Nonato e o Criador. Sem desmerecer João
Sanfoneiro, Geny, Zé Severo e Waldir Boré – pai de Wilson, grande
maestro, sanfoneiro e instrumentista. O Astro Wilson Boré herdou a
dádiva de seu pai, desde a infância suas brincadeiras sempre foram
relacionadas aos acordes da sanfona, sempre tocava imitando Luiz
Gonzaga – nosso Rei do Baião – Sivuca, Dominguinhos, entre outros
do cenário nacional. Seu amor pela sanfona e pela cultura nordestina
sempre foi grandiosa. Boré se transformou em uma figura querida,
folclórica, aplaudida e em uma das maiores referências musicais e
culturais da Cidade tuntuense. Sua trajetória merece ser escrita,
preservada e repassada para as novas gerações. É necessário um
espaço digno, um lugar sagrado pela música, reconhecido pela MPB
– Música Popular Brasileira – para demonstrar seu potencial e
qualidade como sanfoneiro. É de grande riqueza ouvir o Astro Wilson
e sua sanfona interpretando do Baião ao Rock, principalmente, quando
se transforma nos Beatles, ou quando toca como se fosse a orquestra
sinfônica de André Rieu. Cabe, ainda, aqui citar que a identidade
cultural no mundo globalizado é fator de atração turística. O forró, o
baião, o xote e o xaxado sempre serão fator de desenvolvimento
econômico, social e cultural. O músico é a grande síntese de diferentes
elementos com diversos talentos, inspirações, força de vontade,
perseverança e oportunidade. Uma mistura que resulta em arranjos e
harmonias. O seu temperamento calmo e a disposição em assimilar
os acordes de qualquer ritmo, juntando os temperos musicais
brasileiros mais tradicionais com pitadas de sonhos faz aflorar a sua
maestria e o seu talento musical. A sanfona em suas mãos faz a música
se transformar em ópio do povo. Quando o Astro faz a sanfona chorar
o povo começa a admirar. Assim, perante este artista versátil,
percebemos a sua importância para o desenvolvimento social e cultural
não só da cidade de Tuntum, mas de todo o Estado do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 076/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa.

 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 076/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 479/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 074/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Adelmo Soares, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor José Reis Neto, nasceu em 1956, na cidade de
Palmares, Zona da Mata Sul de Pernambuco, filho de Daniel José de
Sousa Reis e de Maria Augusta Figueiredo Reis, tradicional família de
donos de engenho de cana-de-açúcar. Aos 20 anos de idade, tornou-se
mestre agrícola tendo ingressado ainda no curso de técnico agropecuário
pela Escola agrícola Federal de Palmares. Após formação técnica, veio
ao Maranhão para estabelecer-se como plantador de cana-de-açúcar,
tornando-se em 1980, um dos grandes fornecedores desta matéria prima
deste Estado. No Maranhão, constituiu família casou-se com a Senhora
Rita de Cássia Ramos Reis com a qual teve três filhos: José Reis
Bisneto, Lorena Augusta Ramos Reis e Maria Augusta Ramos Reis.
Nas cidades de Aldeias Altas e de Coelho Neto participou ativamente
do desenvolvimento econômico local, sendo o responsável pela
terceirização dos serviços de mecanização agrícola das empresas Costa
Pinto Agroindustrial S.A. e Itajubara S.A., nestas cidades, que chegou
a uma previsão de 3 mil empregos direitos. Foi eleito Presidente da
Associação dos fornecedores de Cana de Açúcar do Estado do Maranhão
e Diretor de Patrimônio da Usina Costa Pinto Agroindustrial S/A. No
ano de 2004 foi eleito como chefe do executivo deste município com
54% dos votos sendo reeleito no ano 2008 com 68% dos votos. No
ano de 2016, foi eleito como 46,05%, para sua terceira legislatura
como Chefe do Executivo. Destaca-que que, durante essas legislaturas
municipais em que esteve como Chefe do Executivo Municipal,
desenvolveu e ainda desenvolve o município de Aldeias Altas. Desta
forma, resta comprovada que a vida do Senhor JOSÉ REIS NETO se
encontra intrinsecamente ligada ao Estado do Maranhão, solicitando
por tais razões, que o presente pleito seja acatado por V. Exa. a fim de
que esta Casa reconheça a grandeza e importância deste homem para o
crescimento socioeconômico do povo maranhense.

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:
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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.

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 074/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adelmo Soares.

 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 074/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 480 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 083/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Jornalista e
Apresentador José Cirilo Teixeira Filho, natural do Município de
Pedreiras.

Esclarece o autor da propositura, que o Senhor José Cirilo
Teixeira Filho, começou no jornalismo há mais de 45 anos, em O
Imparcial. Desde então, passou por diversas mídias – rádio AM e FM,
jornais impressos e emissoras de televisão. Sua consolidação, no
entanto, aconteceu nas telinhas. Na TV Difusora, onde trabalha
atualmente, leva 22 anos à frente do formato “Zé Cirilo na TV” –
programa de variedades, que inclui colunismo social, notícias e
entretenimento, e tem penetração em todo o estado. Dono de gestos e
bordões marcantes, o apresentador afirma que televisão é um equilíbrio

entre “invenção e reinvenção”. Zé assegura que a atitude frente às
câmeras é fator fundamental para conquistar o público. “Na televisão,
você tem que manter a sua maneira de ser, conquistar o público e falar
a linguagem do telespectador”.

Ao longo de quase três décadas, figurou o cenário nacional em
algumas ocasiões. As primeiras, em reportagens conjuntas com Amaury
Júnior, que veio ao Maranhão a convite do apresentador na década de
90. “Eu trouxe aqui o Amaury Júnior na década de noventa. O  Amaury
era da Band, e eu fazia algumas reportagens lá. Todo mundo achava
que eu era o Amaury daqui, e o Amaury era o Zé Cirilo de São Paulo.
Foram trocas de ideias que deram certo”, afirma. Outros momentos de
exposição nacional foram os vídeos cômicos que se tornaram virais em
programas de grande audiência, como o extinto CQC (Band) e o
SuperPop (apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV). “Os vídeos
nacionais são vídeos marqueteiros… a história que aconteceu com o
Charlie Brown (Noticiario sobre a morte do cantor Charlie Brown Jr,
trocado pelo apresentador por Carlinhos Brown) teve mais de 12
milhões de acessos, e não para; as pessoas não sabem se foi mancada
ou foi proposital. Isso é coisa de marketing, de ética profissional, e
você não conta se é real ou não, mas a verdade é que estourou, como
muitas coisas que nós temos feito”. “As pessoas não sabem se foi
mancada ou foi proposital. Isso é coisa de marketing, de ética
profissional”, Zé Ciro

O comunicador, que inova na forma de falar com os
telespectadores, foi o primeiro no Maranhão a criar uma linha com o
público através do aplicativo WhatsApp, batizado de Zapirilo.

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 083/2019, de autoria do Senhor Deputado
Vinicius Louro.

 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 083/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 482 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 015/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Duarte Junior, manifestando extensa admiração ao
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Esportista Maranhense Márlon Zanotelli, ganhador da Medalha de
Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019.

Registra o autor da propositura, que o cavaleiro maranhense,
nascido em 19/06/1988, na cidade de Imperatriz/MA, conquistou a
medalha de ouro no hipismo por saltos individual, com a montaria
Sirene de La Motte. Com a vitória, ele fez uma conquista inédita para
o hipismo brasileiro: faturou o primeiro lugar na prova individual de
saltos, a primeira do país na história da modalidade. Além disso,
conquistou outra medalha de ouro, por equipes, ao lado de Rodrigo
Lambe, Pedro Veniss e Eduardo Menezes, portanto, faz-se digno desta
moção de aplausos.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 015/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 015/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 483 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 016/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Duarte Junior, manifestando extensa admiração à
Esportista Maranhense Ana Paula Rodrigues, ganhadora da Medalha
de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019.

Registra o autor da propositura, que a esportista maranhense
do handebol, Ana Paula Rodrigues, nascida em 18/10/1987, na cidade
de São Luís/MA, conquistou a medalha de ouro ao se sagrar campeã
pan-americana, após uma vitória brasileira diante das argentinas por
30 a 21. Após romper o tendão de aquiles em maio do ano passado,
durante a disputa do Final Four da Champions League de handebol
feminino, Ana Paula Rodrigues viveu um calvário. Foi o pior momento
da carreira dela! Por conta da lesão, a campeã do mundo em 2013 pela
Seleção Brasileira passou por duas cirurgias e ficou dez meses sem
jogar. Quando se recuperou, uma fratura no nariz a impediu de disputar
a fase decisiva da temporada 2018/2019, dando a volta por cima,
conseguiu no Pan-americano o primeiro lugar da competição, sendo
digna, portanto, desta moção de aplausos.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 016/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 016/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 484 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 017/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Duarte Júnior, manifestando extensa admiração ao
jornalista Giovanni Spinucci, apresentador do JMTV 2ª Edição, da
TV Mirante, afiliada maranhense da TV Globo.

Registra o autor da propositura, que em comemoração aos 50
anos do telejornal mais assistido do país, que foi lançado em 1º de
setembro de 1969, foram selecionados 27 apresentadores, um de cada
afiliada, para fazer um rodízio e comandar o Jornal Nacional aos sábados,
a partir de 31 de agosto. O jornalista Giovanni Spinucci representará o
Maranhão no telejornal, sendo, dessa forma, digno desta proposição.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 017/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 017/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 485 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 018/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Duarte Júnior, manifestando extensa admiração ao
Esportista Maranhense Bruno Lobo, ganhador da Medalha de Ouro
no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019.

Registra o autor da propositura, que o atleta maranhense,
nascido em 26/07/1993, na cidade de São Luís/MA, conquistou a
Medalha de Ouro na Fórmula kite. Com a vitória, ele se tornou o
primeiro campeão da classe estreante na competição continental, sendo
digno, portanto, desta Moção de Aplausos.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 018/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 018/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER 487/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 408/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Considera de Utilidade Pública a Organização

não Governamental Ação de Graças, com sede e foro no Município
de Paraibano, no 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 associação civil, de direito privado sem fins
lucrativos e duração por tempo indeterminado, com sede no Município
de Paraibano - MA, de caráter assistencial de combate à miséria e a
desigualdade social dos seres humanos, que tem como objetivos
principais: promoção da assistência e do desenvolvimento econômico
social e do combate à fome e a miséria dos seres humanos; promoção
da segurança alimentar e nutricional; promoção gratuita de educação,
esporte e lazer observando-se a forma complementar de participação,
excluída quaisquer forma e tipo de cobrança, condicionamentos a
doações ou contrapartidas; promoção de direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse
suplementar; promoção gratuita da saúde, observando-se a forma
complementar de participação; assessorar instituições que desenvolvem
programas sociais, culturais, e ambientais que visem o interesse comum;
participar dos programas governamentais em benefício da comunidade.

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 408/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 488/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 396/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que “Considera de Utilidade Pública a
Comunidade Terapêutica de Reabilitação Resgate de VIDAS-
COTERV, com sede o foro no Município de Vitória do Mearim,
no Estado do Maranhão”.
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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 é uma associação beneficente, assistencial e
cultural, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com
prazo de duração indeterminado, com sede provisória à BR 222, nº 42,
bairro Campinas, Vitória do Mearim-MA, e tem por finalidades
principais: Recuperar pessoas jovens e adultas de ambos os sexo
viciadas em drogas, bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias
tóxicas de qualquer natureza; O resgate e o tratamento terapêutico de
adictos, através da humanização destes com o acompanhamento
psicossocial para o tratando e família, laborterapia com atividades
como: piscicultura, técnicas agrícolas, mecânica de automóvel,
panificação e inclusão digital, entre outras atividades para a
ressocialização do aluno; Promover a geração de trabalho e renda
comunitária através do ensino de práticas produtivas cooperativistas
e associativas de valor cultural e/ou económico; Desenvolver programas
educacionais e de capacitação técnicos administrativos especializados
como objetivo de capacitar profissionais para o cumprimento das
finalidades.

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 396/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 489/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 077/2019,

apresentada pelo Senhor Deputado Duarte Junior, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Tenente Coronel
Silvio Carlos Leite Mesquita.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, o Tenente
Coronel Silvio Carlos Leite Mesquita possui um vasto currículo

acadêmico, sendo graduado em Direito pela Universidade CEUMA
(2003) e instrutor de Educação Física pela Polícia Militar do Ceará
(2007). Possui especialização em Gestão de Trânsito e Transporte
Urbano pela Universidade de Apucarana (2001); em Direito
Constitucional Aplicado pelo CEUMA (2005); em Direito Penal e
Processo Penal pela UCDB (2007); em Segurança Pública pela Academia
de Polícia Militar do Cabo Branco/PMPB (2008). E mestrado em
Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (2009). Sua
carreira como oficial da PMMA teve início no extinto Batalhão de
Polícia de Trânsito – BPTran. Em seguida desempenhou funções na
Diretoria de Pessoal, na 1º Seção do Estado Maior, na assistência do
Subcomando da PMMA, e por fim, no Gabinete Militar do Governador,
sendo nomeado secretário-chefe em agosto de 2015. Como se observa,
a trajetória de Silvio Carlos Leite Mesquita o faz merecedor da Medalha
do Mérito Legislativo Sargento Sá por prestar relevante serviço na
área de Segurança Pública no Maranhão

.A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que
prestaram relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado
do Maranhão.

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 077/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior.

 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 077/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 490/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 085/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Leonardo Sá, que propõe o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Sobral de Azevedo, Juiz
de Direito, natural da Cidade João Pessoa, Estado da Paraíba.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Anderson Sobral de Azevedo, é graduado em
Direito pela Universidade Federal da Paraíba, no ano 2000, sendo, em
seguida, aprovado no concurso para Delegado de Polícia Civil, no
Estado do Amazonas, no ano de 2001, onde permaneceu até o ano de
2002, quando, então, foi aprovado para o cargo de assessor jurídico
militar da Marinha do Brasil, exercendo o cargo de 1º Tenente
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do Quadro Técnico da Marinha do Brasil, especialidade Direito,

perante a Diretoria de Pessoal Militar da Marinha - DPMM, na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, até o ano de 2003, No mesmo ano foi aprovado
no concurso de Juiz de Direito do Estado do Maranhão, na 17ª
colocação, assumindo o cargo de juiz de direito substituto na cidade de
Imperatriz/MA. Após isso, ainda como juiz substituto, trabalhou nas
cidades de Açailândia e São Luís, quando, em junho de 2004, foi
titularizado na Comarca de Governador Nunes Freire, permanecendo
como juiz titular da comarca até julho de 2008, quando, então, foi
removido, a pedido, para a cidade de Matinha.

Em 2009, foi promovido para a 1ª Vara da Comarca de Pinheiro,
permanecendo na Princesa da Baixada até julho de 2014, removido a
pedido para a Comarca de Vargem Grande, permanecendo lá até
setembro de 2015, quando foi novamente removido, a pedido, para a
2ª Vara da Comarca de Caxias.

Em julho de 2019, foi promovido por merecimento para a
Comarca de São Luís, chegando na capital do Estado, após 16 anos de
trabalhos desenvolvidos no interior e após ter passado por quase todas
as regiões do nosso Estado.

Portanto, ao longo 16 (dezesseis) anos vem trabalhando, de
maneira incansável, em prol do desenvolvimento do Estado do
Maranhão, especificamente, na magistratura.

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.

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 085/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá.

 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 085/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa

Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 491 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 082/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Alberto
José Tavares Vieira da Silva, natural de São Luis/MA

Registra a justificativa que o homenageado, o Senhor Alberto
José Tavares Vieira da Silva, iniciou sua vida profissional como Juiz
Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão em 1967, logo
após sendo designado para responder em substituição aos respectivos
titulares nas Seções Judiciárias do Acre, Piauí, Ceará, Sergipe e Amapá.
Foi membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão entre
1977 a 1981 e de 1983 a 1985, sendo nomeado como Juiz do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região em 1989, sendo o instalador e primeiro
Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
aposentando em 25 de setembro de 1992, foi também como Promotor
de Justiça do Estado do Maranhão (concursado em 1º lugar); Juiz de
Direito do Estado do Maranhão (concursado em 1º lugar); Delegado
Regional do Trabalho (interventor); Membro da Comissão de Reforma
Penal (execução penal); membro da Academia Maranhense de Letras e
da Academia Maranhense de Letras Jurídicas do Estado do Maranhão;
Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, como
também, Professor em diversas instituições de ensino superior do
Estado do Maranhão, tais como, Professor de Direito Penal da
Universidade Federal do Maranhão; da Escola de Magistratura do
Maranhão; Consultor Geral e Professor de Direito Penal do Uniceuma;
dentre outras.

Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua
trajetória de vida profissional dedicada aos Maranhenses e à Nação
Brasileira, contribuindo de forma brilhante para a administração e a
promoção do bem comum.

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 082/2019, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus.

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 082/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
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Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 492 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 075/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Daniella Tema, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao ao Ilustre
Escritor Maranhense, o Senhor Daniel Domingues de Sousa Filho.

Registra a justificativa da autora, que o homenageado, o Ilustre
Escritor, o Senhor Daniel Domingues de Sousa Filho, apresenta um largo
histórico de atuação no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, onde
participou como membro da Comissão Técnica de Elaboração de
Atualização do Regimento Interno e da Comissão Técnica de Análise do
Código de Licitação do Estado do Maranhão e, atualmente, exerce o cargo
de Assessor Técnico Especial de Conselheiro, foi fundador e presidente
do Instituto Maranhense de Direito Administrativo e Municipal
(IMDAM) e membro honorário da Academia Brasileira de Direito
Processual Civil (ABDPC), contemplado como comendador da “Medalha
Simão Estácio da Silveira”, em 2014, e título de “Cidadão Ludovicense”,
em 2017, ambos pela Câmara Municipal de São Luís, e também com a
Medalha de Mérito Militar “Medalha Brigadeiro Falcão”, em 2017, pela
PMMA. Suas diversas obras consistem em dois livros: “Tribunal de
Contas do Maranhão e o Controle Externo - Legislação Consolidada e
Jurisprudência” 1ª e 2ª Edição, pelo IMDAM e EDUFMA, publicados
em 2014 e 2019, além de cinco artigos: “A PEC 25 e os

Tribunais de Contas” (2012), “Os Principios Constitucionais e
Infraconstitucionais Aplicáveis ao Processo de Contas” (2013), “A
Competência dos Tribunais de Contas de determinar Afastamento
Temporário de Gestor Público” (2014), “Reflexos do Novo CPC no
Processo de Contas” (2016), e, “Afastamento temporário de gestor público
pelos Tribunais de Contas” (2019).

Dessa maneira, é de suma importância a aprovação do presente
projeto de resolução legislativa para concessão da Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Beckman” ao escritor maranhense Daniel
Domingues de Sousa Filho em decorrência de sua longa e reconhecida
trajetória; e é o que se pleiteia e espera.

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 075/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema.

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 075/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 493/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 088/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Leonardo Sá, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Pastor
Abraão dos Santos Serra, natural de Porãozinho, Município de Pinheiro/
Ma.

Registra a justificativa que o homenageado, o Senhor Pastor
Abraão dos Santos Serra, que a sua experiência missionária começou
desde sua infância, na adolescência era totalmente envolvido com a
igreja e na sua juventude participou do coral da igreja, pregava em
cultos familiares era sempre convidado para pregar nas congregações
mais próximas, foi no dia17 de março de 1956 com apenas 15 anos de
idade, que escolheu descer as aguas com convicção do seu chamado
para a obra de Deus em São Paulo dos lobatos com o pastor Raimundo
Ferreira de Mesquita que o batizou.

Em 20 de fevereiro de 1963 teve sua primeira experiência como
dirigente da congregação do Porão Grande, passou 4 anos como dirigente
daquele lugar. Em 1969 foi ordenado pastor durante convenção em São
Luís, continuou sua trajetória em santa Helena onde passou 12 anos
pastoreando a igreja que já contava aproximadamente com 2000
membros.

Em 1979 com 12 anos de Ministério Pastoral foi para a cidade
de Tuntun, onde passou um ano. Em 1980 foi convocado pela convenção
para pastorear a igreja de Presidente Dutra, onde pastoreou por dois
anos, completando 14 anos de ministério.

No dia 28 de janeiro de 1982 foi para a cidade de Pinheiro, que
na época contava com apenas 9 congregações. Atualmente é presidente
da igreja evangélica Assembleia de Deus de Pinheiro que possui 68
congregações, distribuídas em 5 grandes áreas. Todos os meses são
realizadas cruzadas evangélicas nos bairros da cidade.

Além disso, Pastor Abraão é membro da Convenção das
Assembleias de Deus no Maranhão (SEADEMA) e possui um canal
de televisão por nome “os missionários da última hora”, que realiza
um importante trabalho de evangelização. Por tudo, convém homenagear
sua trajetória, missão e dedicação como pastor.

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
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Resolução Legislativa n.º 088/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá.

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 088/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 494/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 078/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor
Professor Doutor Rogério de Mesquita Teles, natural de São Benedito
do Rio Preto - MA.

Registra a justificativa do autor, que o homenageado o Senhor
Professor Doutor Rogério de Mesquita Teles é Professor Titular do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
IFMA, Campus São Luís/Monte Castelo, onde trabalha desde 1996, é
doutor em Química Orgânica pela UFPB, Mestre em Química Analítica
pela UFMA, Especialista em Educação Ambiental e Gestão
Participativa em Recursos Hídricos pelo IFMA (antigo CEFET-MA)
e também em Administração Escolar pela UNIVERSO-RJ. Graduação
em Química Industrial (UFMA) e Licenciatura em Química (UFMA).

Desenvolve e orienta pesquisas nas áreas de Química de
Produtos Naturais, Ensino de Química, Educação Ambiental e Educação
Profissional e Tecnológica. Em 2012, encontrou uma planta durante
um banho no Rio Preto, no povoado Marçal Dos Brancos, em São
Benedito do Rio Preto, muitas pessoas não a conheciam outras a
chamam de “melosa”. Ao perceber o agradável odor da planta, de
imediato percebeu se tratar de uma aromática e coletou amostras de
suas folhas para extração e análise do óleo essencial, cuja composição
revelou componentes bem diferentes do convencional, o que o induziu
a crer que poderia se tratar de uma nova espécie.

De lá pra cá, foram muitos projetos de pesquisas, dentre eles,
um de mestrado, da aluna Clenilma Brandão, orientada juntamente
com a Prof.ª Kiany Sirley. Esses estudos confirmaram que de fato se
trata de uma espécie vegetal não catalogada, da família Plantaginaceae,
gênero Dizygostemon. Para a identificação taxonômica contou com a
parceria do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp, sob
responsabilidade de André Scatinga e seu orientador Gabriel Colletta.
Com a confirmação de que se tratava de uma nova espécie vegetal, foi
escrito o artigo “Dizygostemon riparius (Plantaginaceae, Gratioleae),
a new species from Maranhão, NE Brazil”, o qual foi publicado na
revista Willdenowia (publicação do Botanic Garden and Botanical
Museum, Berlin), a nova espécie se chamará Dizygostemon riparius.

Atualmente, tem pesquisas em andamento, testando o óleo
essencial como larvicida do Aedes aegypti, com antibacteriano, dentre
outros, também está trabalhando com o cultivo de fungos endofíticos
da planta e iniciará estudos com os extratos para estudo da planta, o
que pode contribuir no combate à dengue.

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 078/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.

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 078/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  497/ 2019

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 293, de 08 de maio de 2019,
que Dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria de Estado
da Educação – SEDUC, e dá outras providências.

A presente Medida Provisória está alterando a estrutura
organizacional da Secretaria de Estado da Educação, alterando a
nomenclatura dos Cargos Comissionados, transformando Cargos
Comissionados e prevendo funções gratificadas, bem como está
prevendo as atribuições dos cargos e as competências das Unidades
Administrativas que serão definidas em Legislação específica.

Também a medida, ora proposta, acresce ao art. 53, da Lei
Estadual nº 10.213/2015, os incisos XL e XLI.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

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

  De acordo com o art. 43, II, III e V, da Constituição Estadual
em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração; organização
administrativa e matéria orçamentária”.

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

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

Em relação ao art. 3º, a Medida Provisória estabelece que
as competências das Unidades Administrativas e as atribuições dos
Cargos em Comissão serão definidas em Legislação específica.

Destaca-se que conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial a restruturação de cargos, bem como a definição de
suas atribuições somente podem ser realizadas através de Lei formal
não sendo admitido por Decreto ou Portaria, vejamos:

“Constitucional. Mandado De Segurança Contra Ato Do
Procurador-Geral Da República. Portaria N. 286/2007.
Alteração Das Atribuições De Cargo Público Por Meio De
Portaria. Impossibilidade. Precedentes. Segurança
Concedida. 1. CONTRARIA DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO SERVIDOR PÚBLICO A ALTERAÇÃO, POR
MEIO DE PORTARIA, DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
QUE OCUPA. 2. A INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO. O REGIME JURÍDICO NÃO AUTORIZA
A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS POR
OUTRA VIA QUE NÃO LEI FORMAL. 3. SEGURANÇA
CONCEDIDA. MS26925 – DF RELATOR MIN.
CARMEN LÚCIA.” (Original sem grifos)

Sendo assim, para que não haja dúvidas, sugerimos que seja
trocada a expressão “Legislação específica” por “Lei específica”, in
verbis:

“Art. 3º As competências das unidades administrativas
constantes do art. 2º desta Medida provisória e as atribuições
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dos respectivos cargos em comissão serão definidas em lei
específica”.

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 da
estimativa do impacto financeiro ou orçamentário, inviabilizando assim
a análise.

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.

Por fim, objetivando corrigir impropriedades constante no art. 3º,
da presente Medida Provisória, sugerimos, a sua aprovação, na forma de
Projeto de Lei de Conversão, anexo a este Parecer.

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

Provisória nº. 293/2019, 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 Projeto de Lei de Conversão, conforme acima
sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 293/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                      Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 002/2019

Dispõe sobre a reorganização administrativa da
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC fica
organizada nos termos desta Lei.

Seção Única
Da Estrutura

Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado da
Educação é composta por:

I - Administração Superior:
a) Secretário de Estado da Educação;
b) Conselho Estadual de Educação;
c) Conselho de Educação Escolar Indigenista do Maranhão;
d) Conselho de Alimentação Escolar;
e) Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle Social,

Comprovação e Fiscalização do FUNDEB;
f) Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle Social,

Comprovação e Fiscalização do FUNDEB;
g) Subsecretário;
II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário de

Estado:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Comunicação;
e) Ouvidoria;
f) Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar - CPAD;
g) Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial -

CPTCE;
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Secretaria-Adjunta de Administração:
1. Superintendência de Infraestrutura;
1.1. Supervisão de Obras;
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1.2. Supervisão de Gestão da Rede Física e Manutenção Predial;
2. Superintendência de Suprimentos:
2.1. Supervisão de Almoxarifado;
2.2. Supervisão de Patrimônio;
2.3. Supervisão de Alimentação Escolar;
3. Superintendência de Logística:
3.1. Supervisão de Serviços Gerais;
3.2. Supervisão de Transporte Escolar;
3.3. Supervisão de Protocolo e Arquivo;
3.4. Supervisão de Transporte Administrativo;
4. Superintendência de Tecnologia da Informação:
4.1. Supervisão de Desenvolvimento e Manutenção de

Sistemas;
4.2. Supervisão de Gerenciamento dos Chamados;
4.3. Supervisão de Redes;
4.4. Supervisão de Manutenção de Equipamentos e Softwares;
b) Secretaria-Adjunta de Gestão de Pessoas:
1.Superintendência de Administração de Recursos Humanos;
1.1.Supervisão de Cadastro;
1.2.Supervisão de Direitos e Deveres;
 1.3. Supervisão de Folha de Pagamento;
 1.4. Supervisão de Movimentação Funcional;
2. Superintendência de Desenvolvimento e Alocação de

Pessoas;
 2.1. Supervisão de Alocação de Pessoas;
2.2. Supervisão de Formação;
c) Secretaria-Adjunta de Orçamento, Finanças e Contabilidade:
1. Superintendência de Orçamento e Finanças:
1.1. Supervisão de Orçamento;
1.2. Supervisão Contábil;
1.3. Supervisão Financeira;
2. Superintendência de Contratos, Convênios e Prestação de

Contas:
2.1. Supervisão de Contratos e Convênios;
2.2. Supervisão de Prestação de Contas;
d) Comissão Setorial de Licitação;
e) Fundo Estadual de Educação;
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Secretaria-Adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da

Aprendizagem;
1. Superintendência de Gestão do Ensino e Desenvolvimento

da Aprendizagem;
1.1. Supervisão de Currículo Escolar;
1.2. Supervisão de Espaços e Recursos Pedagógicos;
1.3. Supervisão de Modalidades e Diversidades Educacionais;
1.4. Supervisão de Gestão Escolar;
1.5. Supervisão dos Centros de Educação em Tempo Integral e

Profissional;
2. Superintendência do Planejamento da Rede e Regime de

Colaboração:
2.1. Supervisão de Planejamento da Rede de Ensino;
2.2. Supervisão do Regime de Colaboração;
2.3. Supervisão da Inspeção Escolar;
3. Superintendência de Informação e Avaliação do Desempenho

Educacional:
3.1. Supervisão de Informações Educacionais;
3.2. Supervisão de Gestão dos Resultados;
3.3. Supervisão de Avaliação Educacional;
4. Superintendência de Participação Social:
4.1. Supervisão de Participação Social;
4.2. Supervisão de Protagonismo Estudantil;
4.3. Supervisão de Projetos Especiais;
b) Secretaria-Adjunta de Educação Profissional e Inclusão Social
c) Unidades Executoras Descentralizadas:
1. Unidade Regional de Educação - Açailândia;
2. Unidade Regional de Educação - Bacabal;
3. Unidade Regional de Educação - Balsas;

4. Unidade Regional de Educação - Barra do Corda;
5. Unidade Regional de Educação - Caxias;
6. Unidade Regional de Educação - Chapadinha;
7. Unidade Regional de Educação - Codó;
8. Unidade Regional de Educação - Imperatriz;
9. Unidade Regional de Educação - Itapecuru-Mirim;
10. Unidade Regional de Educação - Pedreiras;
11. Unidade Regional de Educação - Pinheiro;
12. Unidade Regional de Educação - Presidente Dutra;
13. Unidade Regional de Educação - Rosário;
14. Unidade Regional de Educação - Santa Inês;
15. Unidade Regional de Educação - São João dos Patos;
16. Unidade Regional de Educação - São Luís;
17. Unidade Regional de Educação - Timon.
18. Unidade Regional de Educação - Viana;
19. Unidade Regional de Educação - Zé Doca.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º As competências das unidades administrativas
constantes do art. 2º desta Lei e as atribuições dos respectivos
cargos em comissão serão definidas em Lei específica.

Art. 4º Ficam alteradas, na estrutura da Secretaria de Estado da
Educação, a nomenclatura dos cargos em comissão constantes do Anexo
I desta Lei.

Art. 5º Ficam transformados, na estrutura da Secretaria de
Estado da Educação, os cargos em comissão constantes do Anexo II
desta Lei.

Art. 6º Para os efeitos de organização administrativa de que
trata a presente Lei a totalidade do quadro de cargos em comissão e de
funções gratificadas são os constantes dos Anexos III e IV,
respectivamente.

Art. 7º A SEDUC tem como entidade vinculada o Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA,
autarquia.

Art. 8º O artigo 53 da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015,
passa a vigorar acrescido dos incisos XL e XLI, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 53. (...)
(...)
XL - Conselho de Alimentação Escolar;
XLI - Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle
Social, Comprovação e Fiscalização do FUNDEB.”

Art. 9º Para efeitos de alterações na organização administrativa
que trata a presente Lei, estas poderão ser definidas por meio de
Decreto desde que não haja aumento de despesas.

Art. 10. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 498/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei

nº 171/2019, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui
o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado do
Maranhão.

Na Mensagem Governamental nº 047/2019, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar parcialmente, o Projeto de Lei em epígrafe, nos termos
dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual, por vício
de inconstitucionalidade formal e material.

Nas razões do veto parcial, esclarece que, os incisos II e III, do
art. 13, do Projeto de Lei nº 171/2019 estabelecem, respectivamente, a
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necessidade de se disponibilizar, às pessoas portadoras de doenças
crônicas, quando do agendamento de consultas, realização de exames e
procedimentos médicos, locais apropriados para o cumprimento da
prioridade estabelecida pela norma, bem como o direito à presença de
acompanhante, durante os períodos de atendimento e internação,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a
sua permanência em tempo integral.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços
das unidades de saúde e do estabelecimento das regras para
acompanhamento de pacientes.

  Com efeito, o Princípio da Separação de Poderes funda-se na
ideia de limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de
competência próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito
de outro modo, quando se fala em Separação de Poderes, reporta-se a
uma divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados
para cada atribuição. Nessas circunstâncias, o Projeto de Lei em apreço,
além de restringir o exercício de um poder administrativo para além das
hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o princípio da
harmonia e independência entre os poderes.

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

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

aposto ao dispositivos do Projeto de Lei nº 171/2019, por estar
eivado de inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 171/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 499/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 390/2019, de autoria

do Senhor Deputado Adriano, que Institui o “Dia Estadual do Pastor
Evangélico”, a ser comemorado anualmente, no dia 17 de agosto.

As comemorações alusivas ao Dia Estadual do Pastor
Evangélico, de que trata o presente Projeto de Lei, passa a integrar o
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, prevendo realização de
seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem a
valorização e a difusão dos preceitos e ensinamentos evangélicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 390/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 390/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto  de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 500/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 407/2019, de autoria
do Senhor Fernando Pessoa, que “Dispões sobre a criação da Semana
Estadual Maria da Penha nas Escolas Estaduais do Estado do
Maranhão, e dá outras providências”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica criada a Semana
Estadual Maria da Penha nas Escolas do Estado do Maranhão, a ser
comemorada, anualmente, no mês de agosto, juntamente com as
comemorações em alusão ao aniversário de criação da Lei Maria da
Penha, com os seguintes objetivos: proporcionar a instrução dos alunos
sobre a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei
Maria da Penha; estimular reflexões e debates sobre o combate à
violência contra a mulher, discussão acerca de masculinidades e
feminilidades e o respeito aos Direitos Humanos das Mulheres;
esclarecer acerca da necessidade do registro nos órgãos competentes
das denúncias de violência contra a mulher.

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

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

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

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

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

normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho.

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 407/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 407/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 501/ 2019

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 091/2019, de autoria
do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre ‘Declaração
de Comparecimento’ de estudantes às reuniões das Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, fica
instituída, no âmbito das reuniões das Comissões Permanentes da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a emissão de
‘Declaração de Comparecimento” para os estudantes presentes com
efeito de comprovação de suas presenças às referidas reuniões.

O Projeto de Resolução Legislativa prevê ainda que Compete
à Secretária de cada Comissão Permanente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão emitir declaração de comparecimento de
estudantes às respectivas reuniões.

A Declaração de que trata a propositura atestará a data de
comparecimento do estudante interessado na reunião da Comissão
Permanente da Assembleia, conforme modelo constante do Anexo desta
deliberação.

A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina
que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre
a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva
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remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

Com efeito, é necessário frisar que a Resolução Legislativa é a
espécie normativa para regular matéria de competência exclusiva do
Poder Legislativo, como no caso presente.

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

Resolução Legislativa nº 091/2019 , em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 091/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 502 / 2019

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

legalidade do Projeto de Lei nº 018/2019, de autoria do Poder Judiciário,
que “Altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV, da
Lei nº 8.715, de 19 de novembro de 2007, bem como dos cargos em
comissão e das funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão
constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.727, de 07 de dezembro de
2007.”

O Projeto de Lei em análise está concedendo reajuste aos
servidores do Poder Judiciário atualizando a tabela de vencimentos,
porém não estabelece no texto do Projeto o percentual a ser concedido.

Esclarece a Mensagem que acompanha o presente Projeto de
Lei, que a melhoria salarial constitui uma ação permanente do Poder
Judiciário, em busca de resgatar o poder aquisitivo dos servidores
públicos. A concessão do reajuste anual dos vencimentos dos servidores,
nos termos das informações orçamentárias, não extrapolará despesas
com pessoal e encargos sociais em relação ao limite estabelecido na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Em apertada síntese, é o relatório.
O devido processo legislativo é conjunto coordenado de

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

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo
e Judiciário em relação às matérias que tratam de sua organização e
seus servidores, como no caso em tela.

Com efeito, é da competência privativa do Tribunal de Justiça
a deflagração do processo legislativo quando o assunto é refere-se aos
seus servidores. Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II,
b, da Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
..........................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos
seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem
vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores,
onde houver;”

Desta forma, o presente Projeto de Lei obedece à reserva de
iniciativa, bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim,
formalmente constitucional.

Neste sentido, observa-se que o presente Projeto de Lei
Ordinária não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

Lei nº 018/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 018/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator   Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista
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