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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2019 – 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 18.09.2019

I - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 550/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 277/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 033/2019), QUE
INSTITUI A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ESP/MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI N° 085/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DA SEMANA DE ENFRENTAMENTO E
COMBATE AO CRACK NO ESTADO DO MARANHÃO– COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

3. PROJETO DE LEI N° 194/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, DISPÕE SOBRE “A
SEMANA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA
NA ADOLESCÊNCIA”, NAS ESCOLAS ESTADUAIS,
MUNICIPAIS E PARTICULARES DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM SUBSTITUTIVO. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 054/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO ENGENHEIRO FRANCISCO DE ASSIS PERES
SOARES, ATIVISTA DAS CAUSAS DO TRÂNSITO NO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 059/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA,
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR GLENN EDWARD GREENWALD. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 074/
2019, SENDO ANEXADO O PRL  084/2019, AMBOS DE
AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ REIS
NETO – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 082/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO SENHOR ALBERTO JOSÉ TAVARES VIEIRA DA
SILVA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 088/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO SENHOR ABRAÃO DOS SANTOS SERRA,
NATURAL DO POVOADO PORÃOZINHO/MUNICÍPIO DE
PINHEIRO-MA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO N° 495/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 397/2019,
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10. REQUERIMENTO N° 503/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA,  REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJAM DISCUTIDOS E
VOTADOS EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS
PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 116,118 e 119/2019.

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11.REQUERIMENTO N° 500/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SOLICITADO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SES/MA,
INFORMAÇÕES ACERCA DO NÃO RECEBIMENTO DE
RECURSOS ESTADUAIS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO
E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LOCALIZADO NO
MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA. TRANSFERIDO – DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/09/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 463/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a inclusão da temática
contra a violência às mulheres e meninas no currículo escolar das escolas
públicas do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 116/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Roberto
Henrique da Silva Lima, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
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3. MOÇÃO Nº 024/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração aos Policiais Militares: SD PMMA Alves Oliveira,
SD PMMA Lima, SD PMMA Célio, do Esquadrão Águia do 37º BPM
de Grajaú pela atitude de prestar apoio moral e de incentivo ao garoto
Adão que foi humilhado por vender “cremosinhos” pelas ruas da Cidade
de Grajaú.

4. MOÇÃO Nº 025/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sociedade Imperatriz de
Desportos (Imperatriz), por todo empenho e dedicação do time durante
o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu retorno à
divisão chegou a disputar o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro
de Futebol.

5. MOÇÃO Nº 026/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sampaio Corrêa, por
todo empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro
de Futebol da Série C, que culminou na classificação para o campeonato
da segunda divisão nacional.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/19,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 118/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Celio Henrique
Lima Alves, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

8. MOÇÃO Nº 027/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho realizado pela Promotora de Justiça
Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o projeto “Rede do Bem: Estamos
Aqui Para Ajudar” juntamente com mais de 70 parceiros, entre eles a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que culminou num
evento realizado no último dia 10 de setembro no Centro Histórico de
São Luís.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 119/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Wesleyson
Alves de Oliveira, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 459/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 077/19, que altera a Lei Nº 10.595, de 24
de maio de 2017, que institui o Programa Maranhão Verde, destinado
a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação
e recuperação ambiental.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 460/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Estudantes do Médio Sertão Maranhense – AEMSM.

2. PROJETO DE LEI Nº 461/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que proíbe a interrupção do fornecimento de
energia elétrica na unidade consumidora habitada por pessoa com
doença cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos
elétricos ou eletroeletrônicos e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 462/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que estabelece desconto de 1/30 (um trinta
avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de energia
elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, no âmbito do
Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 113/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor Dr. Marcos
Antônio Barbosa Pacheco.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 114/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Sargento Sá” ao Senhor Wesleyson Alves de Oliveira.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Douglas de Melo Martins.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 457/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a alienação onerosa, pelo
Estado, das armas de fogo de uso em serviço fornecidas sob
acautelamento, para os agentes públicos que especifica, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 458/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a proibição de cobrança
de taxa de religação pelos serviços públicos de água e energia elétrica
em caso de corte por falta de pagamento e adota outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 112/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, acrescenta o inciso XIII ao
art. 30 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão, criando a Comissão Permanente de Turismo e Cultura.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 456/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que impõe como direito da pessoa com
transtorno do espectro autista e sua correta identificação através de
documento oficial denominado Carteira de identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 17 DE SETEMBRO DE 2019.

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

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

do Curso.
Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Ariston.

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, Edivaldo Holanda,  Edson Araújo, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Carlinhos Florêncio, Detinha,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa e Wendell Lages.

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 da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
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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 WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 463 / 19

Dispõe sobre a inclusão da temática contra a
violência às mulheres e meninas no currículo
escolar das escolas públicas do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - As escolas estaduais de ensino deverão incluir, em
caráter complementar, nos componentes curriculares, conteúdo
programático de informação e orientação contra a violência às mulheres
e meninas.

Parágrafo único - As escolas privadas e municipais poderão
incluir essa temática em seus componentes curriculares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir do período letivo seguinte à publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão    /          /2019.- HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
A violência contra as mulheres é considerada um grave problema

social, com base na cultura machista oriunda da lógica patriarcal de
organização social. Para se entender a violência de gênero, é preciso ter
em conta o caráter social dos traços atribuídos a homens e mulheres.
Dessa forma, observa-se que a maioria dos traços do feminino e do
masculino são construções culturais, são produtos da sociedade e não
derivados necessariamente da natureza, portanto, passíveis de mudança.

Alterar esta cultura de violência e submissão passa, inclusive,
por transformar as relações de ensino-aprendizagem, e as escolas são
um ambiente propício para a promoção de uma nova cultura, mudando
essa realidade.

A inclusão dessa temática nas escolas públicas estaduais será
de suma importância para a mutação social e consequente extinção da
violência contra as mulheres e meninas.

Trata-se de uma medida preventiva de conscientização a partir
de um trabalho educacional de humanização, respeito e informação, de
forma que, havendo o cometimento da violência, seja ela denunciada e
reprimida com veemência.

Pelas razões expostas, encaminho este projeto à apreciação e
aprovação dos nobres pares.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 116 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Sr. Roberto Henrique da Silva Lima,
Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Sr. Roberto Henrique
da Silva Lima, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 09 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

Art. 12 É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao Doutor
em Direito Ulisses Schwarz Viana.

Art. 22 Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário “Dep, Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 17 de setembro de 2019. – Rafael Leitoa – Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Ulisses Schwarz Viana é Doutor em Filosofia e Teoria Geral
do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo -
USP. Mestre em Direito Constitucional pela Escola de Direito de
Brasília do Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP. Professor na
graduação e na pós-graduação da Escola de Direito de Brasília - EDB
do Instituto Brasiliense de Direito Público. Professor de Direito
Tributário na pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios. Visiting Scholar - Professor
Visitante na Pennsylvania State University - Penn State University),
Dickinson School ofLaw (2016). Procurador do Estado de Mato Grosso
do Sul há mais de 25 anos, atuando em diversas causas junto ao STF e
Tribunais Superiores. Presidente da Câmara Técnica do Conpeg -
Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estado e do Distrito
Federal.

Forte apoio e participação em Ações de interesse do Estado do
Maranhão no Supremo Tribunal Federal- STF, como no caso da multa
de repatriação (Acórdão 2960) e no Mandado de Segurança n° 36375,
de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, com liminar concedida para
permitir a criação de linha de crédito para pagamento de precatórios no
Estado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 118 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Sr. Celio Henrique Lima Alves,
Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Sr. Celio Henrique
Lima Alves, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 09 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 119 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Sr. Wesleyson Alves de Oliveira,
Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Sr. Wesleyson Alves
de Oliveira, Soldado da Policia Militar do Estado do Maranhão.
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Art. 2º - Esta resolução Legislativa entra em vigor na data de

sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel

Beckman “ em São Luís 09 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 024 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração aos Policiais Militares: SD PMMA ALVES
OLIVEIRA, SD PMMA LIMA, SD PMMA CÉLIO, do Esquadrão
Águia do 37º BPM de Grajaú pela bela atitude de prestar apoio moral
e de incentivo ao garoto Adão que foi humilhado por vender
“cremosinhos” pelas ruas da cidade de Grajaú.

Cumpre ressaltar que a história do garoto Adão e dos PMs de
Grajaú ganhou enorme repercussão em todo o país. A atitude da Equipe
do Esquadrão Águia do 37º BPM, que resolveu ir à casa do jovem e lhe
dá um apoio moral, incentivo e conselhos, emocionou muitos brasileiros,
inclusive figuras públicas.

“Você é um herói. Vocês é um exemplo não só pros teus irmão,
mas para todo mundo aqui”, disse um dos PMs.

A equipe comprou todos os seus cremosinhos e o deu motivação
para que se mantenha firme, porque ele é um exemplo para muitos,
pois apesar das dificuldades, escolheu seguir o caminho certo e ajudar
a família de maneira correta e honrosa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 025 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela EQUIPE DE FUTEBOL DO SOCIEDADE
IMPERATRIZ DE DESPORTOS (IMPERATRIZ), por todo em
empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro de
Futebol da Série C, que em seu retorno à divisão chegou a disputar o
acesso a série B do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Cumpre mencionar que a equipe do Imperatriz possui a
segunda maior torcida do Estado e é considerado o maior clube de
futebol do interior do Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 026 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela EQUIPE DE FUTEBOL DO SAMPAIO
CORRÊA, por todo em empenho e dedicação do time durante o
Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que culminou na
classificação para o campeonato da segunda divisão nacional.

Cumpre mencionar que a equipe do Sampaio Corrêa ainda
disputa as semifinais da competição, podendo, inclusive, ser campeão.
Além disso, o acesso do Sampaio à série B, é revestido de toda
importância, uma vez que, o time é o único representante maranhense
na divisão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 027 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho realizado pela PROMOTORA DE
JUSTIÇA CRISTIANE MAIA LAGO, ao encabeçar o projeto “REDE
DO BEM: ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR” juntamente com mais
de 70 parceiros, entre eles a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, que culminou num evento realizado no último dia 10 de
Setembro no Centro Histórico de São Luís.

Idealizada pela promotora de justiça Cristiane Maia Lago,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos
(CAOp-DH), a campanha tem o objetivo de prevenir a automutilação
e o suicídio, principalmente entre o público jovem e foi realizado
durante todo o dia no Centro Histórico da Capital.

A programação teve início às 7h30, no estacionamento do
Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, com o plantio de mudas de
árvores. Membros e servidores do MPMA, representantes de
instituições parceiras do Fórum, profissionais de saúde, estudantes e
professores das redes públicas de ensino estiveram presentes no evento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 503 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, os Projetos de
Resolução n° 116, 118 e 119/19.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 17 de setembro de
2019. - Neto Evangelista - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.09.19
EM: 17.09.19

INDICAÇÃO Nº 1212 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, senhor
Davi Telles, solicitando que o município de Altamira do Maranhão
possa integrar a Rede De Internet Gratuita Do Maranhão-MARANET,
a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis possibilitando a
sua inclusão digital.

A Maranet criada pela Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação-SECTI, é uma ação do Programa Cidadania
Digital, que tem buscado democratizar o acesso a políticas públicas, a
direitos, a serviços de qualidade em todo o Maranhão e a criação da
primeira Rede de Internet Gratuita do Maranhão, a Maranet, tem
como objetivo contribuir para a democratização do acesso à internet
junto à população considerando o grande déficit que se tem no Maranhão
nesse sentido. São 100 megabytes de internet, via fibra ótica, de alta
velocidade, que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos
e que assim ajudará o município no seu desenvolvimento
socioeconômico e cultural.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Beckham”, em São Luís, 16 de setembro de 2019. - Glalbert Cutrim -
1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1213 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, Flávio Dino e
ao PREFEITO DE IMPERATRIZ, Assis Ramos solicitando que
aprecie a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO
OU GRADES DE PROTEÇÃO EM TODAS AS PONTES JÁ
EXISTENTES OU QUE IRÃO SER CONSTRUÍDAS, como forma
de evitar a ocorrência de episódios de suicídios, como já observados na
ponte Dom Afonso Felipe Gregory, no município de Imperatriz.

Alguns dos principais lugares escolhidos para os suicídios são
as pontes, assim a presente indicação, reveste-se de grande importância,
pois visa dificultar essas ocorrências com a implantação de proteções.
No Maranhão temos um grande exemplo que é a Ponte Dom Afonso
Felipe Gregory, que liga os Estado do Maranhão e Tocantins, tendo
Imperatriz do lado maranhense e São Miguel do lado tocantinense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1214 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, Edivaldo Holanda
Júnior e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES, Canindé Barros solicitando que aprecie a
possibilidade de INSTALAÇÃO DE GUARD-RAIL EM TODO
TRECHO DA AVENIDA CARLOS CUNHA, compreendido entre
interseção com a Av. Ferreira Goulart até a cabeceira da Ponte Bandeira
Tribuzzi.

A necessidade de implantação de defensa metálica na região é
devido o fluxo de veículos no local e dos recentes acidentes na região
vitimando moradores da área. Além disso verifica-se que há pontos da
referida área que não dispõe de proteção por guard-rail, o que torna os
transeuntes que transitam na via abaixo vulneráveis.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1215 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, Flávio Dino e
ao SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO MARANHÃO,
Rafael Carvalho Ribeiro solicitando que aprecie a possibilidade de
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO

AMBIENTAL DO APA ITAPIRACÓ, visto que o Complexo
Ambiental sofre em alguns pontos com a falta de iluminação.

APA do Itapiracó é uma importante área de lazer onde encontra-
se três praças – Praça do Atleta, Praça da Criança e Praça da Família, –
com campos de futebol, quadra poliesportiva coberta, parquinhos
infantis, circuito de skate, áreas para futebol de areia e futevôlei. Além
disso, circundam a reserva outras 13 praças de menor porte que levam
para trilhas ecológicas e pista de cooper, somando mais de 10 km de
áreas para caminhada. Pelos caminhos, é possível chegar às três praças
maiores e cruzar a Chácara Itapiracó, Comunidade Canudos e Terra
Livre.

Assim, sendo um importante equipamento de lazer para
milhares de pessoas e prezando pela segurança dos transeuntes, esta
solicitação se reveste de tamanha importância.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 12 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1216 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, Flávio Dino
solicitando que aprecie a possibilidade de DETERMINAR AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS,
EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO À CRIAÇÃO DE UM
PROTOCOLO CLARO ESTABELECENDO ROTINAS DE
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS CASOS DE TENTATIVA
E CONSUMAÇÃO DO SUICÍDIO, a ser de aplicação obrigatória na
Rede Estadual de Saúde.

Temos o triste e notório fato, observado ao longo dos últimos
anos, do aumento significativo das estatísticas referentes ao fenômeno
do suicídio.

Com efeito, ainda que a oferta de serviços psicológicos e/ou
psiquiátricos na rede pública ou no mercado privado venha crescendo
exponencialmente, esse fator não vem sendo suficiente mesmo para o
mero controle dos casos envolvendo o suicídio, que somente crescem.

Parte das estratégias eficientes de enfrentamento passam
necessariamente pelo planejamento de ações, sobretudo pelo Estado,
que é de longe o mais poderoso agente de prevenção e tratamento
desse fenômeno. Mas, não há eficiência sem método; e é sobre essa
lacuna que versa a presente indicação, que nada mais é que um chamado
ao aperfeiçoamento das rotinas de atendimento, comunicação e
resolutividade deste problema de saúde pública da maior estatura.

Por óbvio, nos casos de suicídio frustrado, a abordagem clínica
deve obrigatoriamente observar o princípio da resolutividade, de modo
que os traumas decorrentes do ato suicida receberão tratamento
prioritário, mas o paciente será encaminhado e necessariamente
acompanhado pelo sistema de saúde pública nos aspectos psicológicos
e psiquiátricos até que a ideação suicida desapareça de seu cotidiano.

Também, a saúde psicológica dos familiares, amigos e/ou
indivíduos que de alguma forma venham a sofrer os impactos do
autocídio, ainda que frustrado, deverão receber tratamento psicológico
e/ou psiquiátrico, dentro dos parâmetros éticos e de qualidade, durante
o tempo necessário para que o risco de contaminação seja eliminado.

Por fim, os profissionais da rede pública de atendimento
merecem inicialmente nosso elogio, mas também são merecedores de
uma revisão sobre suas condições de trabalho no que tange aos aspectos
de: redimensionamento de equipe, estabelecimento de escalas de
trabalho condizentes com o desgaste físico e emocional que o
enfrentamento do fenômeno do suicídio representa, capacitação técnica
específica e permanente, e de reaparelhamento estrutural das unidades
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de saúde envolvidas nessa digna e necessária empreitada em prol da
vida.

A criação desse ambiente de discussão e encaminhamento seria
extremamente bem-vinda como viés de organização, ordenamento e
planejamento das ações correlatas ao enfrentamento do fenômeno do
suicídio.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 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, não há, no momento, ninguém inscrito
no Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever? Suspendo a
Sessão, por dois minutos ou até que alguém se inscreva. Deputado
Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu venho a
esta tribuna, hoje, para agradecer a V. Exa. Agradecer ao Presidente da
Assembleia Legislativa, o Deputado Othelino Neto, pelo apoio, pelo
incentivo, pela dedicação e o carinho com que fomos recebidos ontem
por V. Exa., todos da Associação dos Criadores de Gado do Estado do
Maranhão, Deputado César Pires, para se tratar da EXPOEMA. A
EXPOEMA é uma festividade que é tradicional na nossa capital. É
uma festividade onde os produtores, criadores, todos da cadeia
produtiva, agropecuaristas, criadores de equinos, vêm poder trazer
seus produtos, seus animais para que possam ser colocados ali expostos
para apreciação das famílias, do agronegócio, para que a gente possa
também participar e conhecer novas linhagens, novas genéticas, tanto
do gado como dos muares, como dos equinos. E V. Ex.ª, deputado
Othelino, foi categórico, sua palavra, seu auxílio, sua força foi de forma
ímpar para que realmente a EXPOEMA possa vir acontecer, novamente,
na cidade de São Luís. Lembro-me bem, às vezes eu quando criança fui
visitar o Parque Independência, a EXPOEMA, deputado Leonardo
Sá, com meus pais, ali conhecendo o agronegócio, convivendo com as
pessoas ali que estavam tecnicamente para trazer as informações para
quem estava dentro do agronegócio. E fico muito feliz, eu como defensor
do esporte de vaquejada, em todo o Estado do Maranhão, do cavalo
Quarto de Milha, onde nós que somos defensores, chefes de equipe
dentro desse esporte e dessa cultura no Estado do Maranhão, a gente
possa participar de uma EXPOEMA mais ativa, deputado Arnaldo
Melo, podendo ali comercializar uma nova linhagem, comercializar os
animais que vêm de fora, e aqui mesmo produzido no Estado do
Maranhão, como aqui já foi produzido e é produzido o eternal, cavalo
eternal, que é ali do nosso amigo Ricardo Maratá. E outras linhagens
que são produzidas aqui, também pelo Zé Maria Milhomem e outros
donos de aras no Estado do Maranhão. Falo da área do equino, porque
é uma área que trabalho com mais efetividade, mas também com
prioridade para falar também da área dos bovinos, que precisamos
melhorar ainda mais nossa genética para que a gente possa tirar o gado
de corte para o consumo humano com mais rapidez. E isso tem suas
propriedades, fazendas que trabalham com gado de corte sabem do que
estou falando. Então, Deputado Othelino, muito obrigado pelo apoio,
muito obrigado pela força. Ontem mesmo estivemos reunidos com

toda a Associação dos Criadores, onde eu quero aqui parabenizar o
senhor Ivaldeci e todos que compõem, fazem parte da Associação dos
Criadores de Gado do Estado do Maranhão, que ontem mesmo eles
saíram felizes pelo seu apoio. Ontem mesmo V. Ex.ª já entrou em
contato tanto com o deputado e secretário da Casa Civil Marcelo
Tavares para que a gente possa efetivar o apoio, o incentivo do governo
do estado do Maranhão o mais rápido possível. Porque o evento vai
ser agora de 20 a 27 de outubro, no Parque Independência. E dizer que
o Governo do Estado do Maranhão também está dando total apoio em
nome do nosso governador Flávio Dino, para que a EXPOEMA não se
acabe e para que a EXPOEMA possa levar ainda mais, mais jovens e
crianças e gerações para que possam participar de um evento tão
grandioso, que é a EXPOEMA. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, hoje ocupada por servidores
do Poder Judiciário, o nosso respeito e admiração a todos os servidores
do Estado do Maranhão, e hoje os servidores do Judiciário
acompanhando aqui a votação. Sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial,
bom dia! Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, eu venho tratar
nesta manhã, inclusive já foi pauta de pronunciamento, na semana
passada, inclusive do Deputado César Pires, do desmonte na saúde
pública no Estado do Maranhão. Nós já externamos, aqui nesta Casa,
a forma como o Governador Flávio Dino tem conduzido a saúde no
Estado do Maranhão. O extermínio silencioso dos mais pobres no
Estado do Maranhão. Com o fechamento de hospitais, com a demissão
de servidores, com a demissão de profissionais da saúde e é inadmissível,
salários atrasados de médicos, de enfermeiros, técnicos de enfermagem,
e o mais grave, além disso também, a demissão de servidores, a demissão
de profissionais de saúde. E, além disso, também a demissão desses
servidores, a demissão de profissionais da saúde, o fechamento de
hospitais importantes, como a suspensão de atendimentos no hospital
macrorregional de Peritoró assinando o atestado de óbito de muitos
maranhenses. Um hospital que é estratégico, que atende muitas pessoas,
muitos moradores da região do Médio Mearim e dos Cocais, que não
terão tempo de serem evacuados para São Luís, para os Socorrões, e
poderão vir a óbito durante o trajeto. Então, os graves acidentes que
ocorrem naquela região não terão mais o apoio, não terão mais a atenção
mínima básica com o fechamento do hospital da macrorregional de
Peritoró. Além disso, manifestação da população pelo interior do Estado
em vários municípios, a qual tem ido às ruas pedir uma saúde pública
de qualidade. Foi assim em Lago dos Rodrigues, no último final de
semana, cuja população foi às ruas, solicitando encarecidamente ao
Governo do Estado que tenha o mínimo de bom senso e a mínima
atenção à saúde pública do Estado do Maranhão, mas o que a gente vê
é o desmonte da saúde pública no Estado do Maranhão. O Governador
Flávio Dino, de forma incompetente, tem destruído a saúde no Estado
do Maranhão, tem desmontado a saúde do Maranhão. Não tem dinheiro
para pagar médicos, para pagar enfermeiros, está demitindo médicos e
enfermeiros, mas paga R$40 mil para uma pedagoga, como foi pago no
mês de julho na CAEMA. E são denúncias sobre as quais nós já
cobramos informações e esclarecimentos do Governador do Estado,
que não tem dinheiro para pagar salários de médicos, de enfermeiros,
de profissionais da saúde, mas tem dinheiro para pagar 40 mil para um
pedagogo na CAEMA. Não tem dinheiro para pagar médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas tem dinheiro para pagar 51
mil reais ao advogado de São Paulo em cargo comissionado na CAEMA.
Não tem dinheiro para pagar médicos, enfermeiros e técnicos de
enfermagem, mas tem para pagar 91 mil reais de salário de um engenheiro
na CAEMA no mês de julho. Senhoras e senhores, a farra dos
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supersalários na CAEMA continua: esse advogado que ganhou 51 mil
reais, no mês de julho, e o engenheiro que ganhou 91 mil reais no mês
de julho. Para o mês de agosto, a farra continua. Uma pedagoga ganhou
41 mil reais, um engenheiro civil ganhou 45 mil reais, um químico
ganhou 54 mil reais, um contador ganhou 48 mil reais, um economista
ganhou 54 mil reais e mais seis engenheiros que ganharam de 54 mil a
86 mil reais. Oito engenheiros ganharam supersalários no mês de agosto,
na CAEMA, totalizando 500 mil reais. Esses quinhentos mil reais
pagos a oito engenheiros na CAEMA dariam para pagar cento e dez
policiais militares, daria para pagar duzentos e cinquenta funcionários
que não foram nomeados até agora na AGED. Esses quinhentos mil
reais pagos em supersalários a oito engenheiros na CAEMA dariam
para pagar, no mínimo, duzentos enfermeiros na saúde pública do
Estado do Maranhão. O Governador que não tem dinheiro para pagar
médicos, para pagar enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas tem
dinheiro para pagar supersalários na CAEMA. Estamos aguardando
explicação do Governo e da CAEMA sobre esses supersalários. Nós
aprovamos aqui nesta Casa, aprovados aqui nesta Casa com
requerimento de nossa autoria, solicitando a relação de todos os cargos
comissionados bem como salários pagos à CAEMA, aprovado no dia
03 de julho. Já se passaram dois meses e até agora não mandaram esta
relação com os cargos e os respectivos salários. Cargos comissionados
recebendo altos salários, supersalários, megassalários na CAEMA. E
o Governador Flávio Dino não tem dinheiro para contratar novos
policiais militares, novos policiais civis, aprovados no concurso do
PROCON, aprovados no concurso da AGED, aprovados no concurso
da EMAP e aprovados no concurso do DETRAN, mas tem dinheiro
para pagar supersalários na CAEMA. Não tem dinheiro para pagar
salário de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, mas
tem dinheiro para pagar supersalários na CAEMA. Mas faz
propaganda, faz propaganda enganosa dizendo que está tudo bem no
estado do Maranhão. Dinheiro público gastando com propaganda
enganosa. Dinheiro público gastando com propaganda de veiculação
nacional, dizendo que o estado do Maranhão é um paraíso. Mas ele
não mostra a realidade. A realidade do Maranhão é totalmente diferente
da propaganda enganosa feita com o dinheiro público. Gastando o
dinheiro público. O que nós estamos presenciando na atualidade é o
desmonte da saúde pública do Estado do Maranhão. Fechamento de
hospitais, fechamento de UPAS, repassando UPAS para as prefeituras
e não dá a contrapartida. Na verdade, o que está acontecendo é o
desmonte na saúde pública do Estado do Maranhão. É o extermínio
silencioso da população mais pobre, que não tem condições, que não
paga um plano de saúde e espera a solução no atendimento na saúde
pública do Estado do Maranhão. Já denunciamos aqui a quantidade de
mães, de pais que têm que judicializar, que têm que entrar na Justiça
para ter o atendimento adequado na rede pública de saúde. Idosos que
têm que entrar na justiça, que tem que judicializar para ter atendimento
na rede pública estadual de saúde. Enquanto isso, funcionários da
CAEMA ganham supersalários, altos salários, megassalários em
detrimento da aprovação e da nomeação de aprovados em concurso
público, Deputado César Pires. O que nós estamos vendo na atualidade
é o governo da propaganda mentirosa. É ó governo da propaganda
enganosa e o mais absurdo, gastando dinheiro público com a propaganda
enganosa, com a propaganda mentirosa, enquanto os maranhenses estão
morrendo sem atendimento na porta de hospitais, enquanto os
maranhenses estão sendo exterminados por falta de atendimento na
saúde pública do Estado do Maranhão. Isso não é grave, é gravíssimo!
E já solicitamos por meio da Comissão de Saúde, desta Casa, dois
requerimentos: um requerimento para que possamos fazer uma visita
de fiscalização e inspeção às UPAs e hospitais no Estado do Maranhão,
e outro solicitando uma audiência pública para tratar do tema. E
conversaremos com a oposição para que possamos solicitar também a
visita, a vinda do secretário de Saúde do Estado para que possa prestar
os esclarecimentos. Enquanto o governador Flávio Dino gasta dinheiro
público com propaganda enganosa, enquanto cargos comissionados
ganham altos salários, supersalários na CAEMA, o maranhense está
morrendo na porta de hospitais por falta de atendimento. É o extermínio

silencioso dos maranhenses. O governador Flávio Dino está
exterminando silenciosamente os mais pobres do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Othelino, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Vossa Excelência chamou a ordem do dia, o primeiro item da
pauta trata do projeto de lei de autoria do Poder Judiciário. Correto? E
tem aí a situação do projeto que foi aprovado nas comissões temáticas
e tem uma emenda da nossa autoria. Eu gostaria de pedir destaque
dessa emenda para que a gente a votasse em separado do relatório
final.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, o Deputado Wellington do Curso
apresentou um destaque e o Deputado Rafael subscreveu o destaque.
Então, neste caso, não será necessário votarmos primeiro... Então,
vamos discutir a emenda, discutir o Projeto. Senhores Deputados, a
Emenda está destacada, vamos agora para a discussão do Projeto. Com
a palavra, o Deputado Adriano que está inscrito. Deputado Adriano,
V.Exa. tem dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje, subo a
esta tribuna para mencionar o Projeto de Lei nº 018/2019. Um projeto
importante para todos os servidores do Tribunal de Justiça, pois concede
reajuste de 2.94%. O que reflete a inflação de 2018. E isso caso a
emenda do Deputado Rafael Leitoa não seja aprovada hoje nesta Casa.
Então é um projeto que por si só dá o reajuste de 2.94%, ou seja, o
reajuste da inflação de 2018, mas que, justiça seja feita, ainda deve
muito aos servidores do Tribunal de Justiça. Porque o ideal seria que
esses servidores e servidoras do Tribunal de Justiça ainda tivessem o
reajuste de 5.67% do ano de 2015, de 6.29% do ano de 2016 e de 3.9%
do ano de 2017. Então, o Governo do Estado ainda deve esses reajustes
de 2015, 2016, 2017 aos servidores do Tribunal de Justiça, mas, por
outro lado, hoje esse projeto de lei sendo aprovado nesta Casa, nós
vamos dar um certo alívio do ano de 2018, que é o reajuste de 2.94%,
caso a emenda do Deputado Rafael Leitoa não seja aprovada nesta
manhã. Senhor Presidente, o Projeto de Lei chegou a esta Casa em
fevereiro enviado pelo Tribunal de Justiça, pelo Presidente do Tribunal
de Justiça. Em fevereiro, ele parou sua tramitação. Vendo essa situação
e atendendo a um pedido dos servidores e do Sindicato dos Servidores
do Tribunal de Justiça, entrei com um requerimento de urgência e
também com uma articulação junto à CCJ e à Mesa Diretora desta
Casa para que a gente pudesse acelerar esse processo. Isso dito, o meu
requerimento de urgência foi colocado hoje na Ordem do Dia. Se tudo
der certo, vamos aprovar esse projeto de lei em primeiro turno, hoje.
Logo em seguida, aprovando o meu requerimento de urgência, vamos
votar o segundo turno e matar essa fatura concedendo o reajuste de
2.94% para esses servidores e servidoras do Tribunal de Justiça. Mais
do que justo! É o ideal? Não é o ideal. O ideal seria reajustar 2015,
2016 e 2017, mas já é um avanço, já é algo que nós possamos aqui,
nesta Casa, dar para o Tribunal de Justiça, conceder ao Tribunal de
Justiça, a esses servidores e servidoras. Então, isso dito, Senhor
Presidente, quero aqui mandar os meus parabéns e sinceras estimas a
todos os servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do
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Maranhão, em nome do Presidente do Sindicato, Aníbal Lins, e também
em nome do Presidente do Tribunal de Justiça, o Desembargador
Figueiredo. Então, Senhor Presidente, peço e reafirmo mais uma vez
aos Deputados e Deputadas, nesta Casa, que nós possamos aprovar
este projeto agora em primeiro turno, dando, assim, o reajuste de 2018
para os servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, a fim de que a
gente possa rejeitar a Emenda em destaque do Deputado Rafael Leitoa,
que limita esse reajuste da inflação para esses servidores desse ano de
2018 e que a gente possa, logo em seguida, aprovar o meu requerimento
de urgência para que a gente possa votar o segundo turno desse projeto
de lei. Em seguida, fazendo uma solicitação ao nosso Presidente, a
gente já coloca em pauta o segundo turno do projeto de lei do reajuste
dos servidores e servidoras, para que a gente possa já votar hoje mesmo
o segundo turno e matar a fatura, dando assim esse aumento, esse
ajuste salarial para todos aqueles guerreiros e guerreiras que trabalham
no Tribunal de Justiça e que fazem do nosso Maranhão um Maranhão
melhor, um Maranhão mais justo, um Maranhão com justiça. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a discussão. Senhores Deputados, nós vamos iniciar
a votação, mas já registro que o Deputado Wellington está inscrito
para encaminhar a votação da Emenda. Deputado Wellington do Curso
está inscrito por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu também gostaria de encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em seguida, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Durante o meu pronunciamento anterior, já fazia o registro de servidores
do Tribunal de Justiça, servidores do Poder Judiciário, que se encontram
nesta Casa. Inclusive eu quero fazer o registro da ausência do amigo
Presidente do Sindicato, Aníbal, que está em Brasília, tratando de outros
assuntos do sindicato. Fazendo o registro da ausência dele. Mas muito
bem representado por vários outros servidores, membros dos
sindicatos. E eu faço referência, porque eu encontro aqui amigos, alunos,
ex-alunos que nos orgulham no Tribunal de Justiça no Maranhão, no
Poder Judiciário. E é muito bom tê-los na Assembleia Legislativa, na
Casa do povo, acompanhando essa votação, que é de suma importância,
os benefícios, a melhoria para os servidores do Judiciário. Eu ocupo
esse tempo para fazer o encaminhamento, que na verdade é uma pauta
que já estamos travando há bastante tempo. E a defesa dos trabalhadores
no Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo e a nossa defesa de
todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Inclusive pautas
já travadas em outros momentos como os 21,7%. Teremos uma
importante votação na próxima sexta-feira, que que vai beneficiar todos
os servidores públicos do Estado do Maranhão. Mas trazendo para o
recorte local, trazendo para uma quadra local, para o momento, que é o
dia de hoje, do Poder Judiciário. Desde o início da atual legislatura, nós
trouxemos essa discussão e apresentamos o Requerimento e a
discussão. E foi apresentada a Emenda pelo Deputado Rafael Leitoa.
Nós temos aqui em nossas mãos um levantamento feito por técnicos
do Tribunal de Justiça, que fazem as justificativas dos 2,9%, inclusive,
falando da retroatividade. E nós tratamos essa pauta nos últimos 60
dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 15 dias com o Deputado Rafael
Leitoa, que é o líder da Base do Governo. Mas o motivo desse meu
pronunciamento, Deputado Rafael Leitoa, é para fazer um elogia a V.
Exa., porque hoje, durante a votação, V.Exa. traz calmaria, traz
estabilidade para os anseios dos funcionários, servidores do Poder
Judiciário. Porque todos nós estávamos temerosos com relação a essa
sua emenda que retirava a retroatividade. Mas V. Exa. com muita

prudência, com muita cautela, aguardou os levantamentos por parte da
SEPLAN para que pudesse fazer o seu posicionamento e solicitasse à
base do Governo a votação. E nós estávamos, inclusive, fazendo
ingerência, lutando para derrubar essa emenda do Deputado Rafael
Leitoa, que fazia uma solicitação aos deputados que votasse contra a
retroatividade. Mas hoje não se faz necessário. Hoje o que eu quero
fazer é um elogio de público ao Deputado Rafael Leitoa, pelo empenho,
pelo trabalho, pela forma como ele conduziu essa tratativa e os
benefícios para os servidores do Judiciário. E aguardando os
levantamentos ele pôde comprovar não só a necessidade, mas também
que o benefício possa ser estendido a todos e fazendo assim a
retroatividade. Então aproveito, Senhor Presidente Othelino, para
cumprimentar todos os servidores do Poder Judiciário no Estado do
Maranhão, o nosso respeito, a nossa defesa incondicional, mas
aproveitamos para fazer encaminhamento para cumprimentar de forma
especial o Deputado Rafael Leitoa, pela forma como ele conduziu,
pelo trabalho e o reconhecimento de um deputado de oposição, pelo
trabalho que o Deputado Rafael Leitoa fez, para que pudéssemos
votar os benefícios na sua integralidade, que não fosse cortada a
retroatividade. Então, hoje, vamos aprovar esse reajuste de 2,9% e
vamos aprovar também a retroatividade. Eu queria uma salva de palmas
ao deputado Rafael Leitoa pelo empenho, pela atenção. Deputado
Rafael Leitoa, parabéns, ganha com isso o Poder Legislativo, ganha
com isso o Poder Judiciário, ganham os servidores públicos do Estado
do Maranhão. Parabéns, deputado Rafael Leitoa, pela atenção e
trabalho, mais uma vez muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
eu gostaria da sua permissão para encaminhar daqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Claro, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Trata-se do projeto de reajuste dos servidores do Poder
Judiciário, que chegou a esta Casa já tem algum tempo e que estamos
discutindo com o governo a necessidade da aprovação desse projeto.
Tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos com
uma emenda com relação ao pagamento do retroativo. Agradeço as
palavras do deputado Wellington do Curso e agradeço também aos
servidores do Tribunal de Justiça que tiveram também a parcimônia
para que a gente pudesse dialogar com a Seplan com relação ao retroativo.
A emenda foi necessária porque não tínhamos ainda a informação
completa por parte da Seplan com relação a transferência desses
recursos financeiros, haja vista que realmente o orçamento do Tribunal
de Justiça contemplava esse reajuste, inclusive na própria mensagem
do Projeto de Lei já continha, mas teríamos que ter a certeza dos
recursos financeiros, que são duas coisas completamente diferentes: o
orçamento e o financeiro. Mas tivemos essa confirmação por parte da
Secretaria de Planejamento, na semana passada, e foi possível fazer
com que pudéssemos rejeitar, pedir a emenda para que a gente pudesse
votar em destaque separado, porque se fez necessário a gente colocar.
Primeiro, era necessário colocar a emenda porque não tínhamos ainda
a certeza do financeiro. Quando chegamos à conclusão por parte da
Secretaria de Planejamento que nos enviou uma nota técnica afirmando
que o financeiro já está em poder do Tribunal de Justiça, do Poder
Judiciário, nós pedimos para que fosse destacada a emenda. Ratificamos
o requerimento do deputado Wellington, que já havia pedido destaque
da emenda, para que a gente pudesse votá-la em separado e peço aos
colegas da base do governo primeiro pela sintonia e pela solidariedade
que tiveram também conosco com relação a essa matéria tão importante
no momento que apresentamos a emenda e peço, agora, e faço questão
que possamos rejeitar a emenda para garantir os retroativos dos
reajustes dos servidores do Tribunal de Justiça rejeitando a nossa
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emenda diante dessa nova situação, fundamentada na nota técnica da
Seplan. E pedindo para a base ficar de pé para que a gente possa
rejeitar a emenda, tendo em vista que já foi aprovada na Comissão, não
poderia apenas retirar, temos que rejeitá-la.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Presidente.
Pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO (Questão
de Ordem) – Primeiramente, queria agradecer ao Deputado Rafael
Leitoa pelo seu gesto de retirar a emenda, agradecer também aos
servidores do Tribunal de Justiça pelo reajuste 2,94% e os retroativos
que esta Casa aqui vai conceder e agradecer também ao Pedro, Davi, e
a Diana, servidores da Justiça que estiveram em meu gabinete e
conversando comigo sobre os reajustes e foram eles que me alertaram.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro. Em votação, o Projeto de Lei, aliás, vamos
apreciar a Emenda primeiro. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
nós vamos agora, peço uma atenção de todos, que nós vamos apreciar
a Emenda. Antes de nós apreciarmos a Emenda, esclarecer aos Senhores
que este Projeto de Lei que está há alguns meses, aqui na Casa, ele foi
objeto de muita discussão interna para que pudéssemos chegar a um
entendimento e apreciar o Projeto de Lei em Plenário. É de
conhecimento de todos que nós vivemos um momento de crise nacional
e o nosso estado, claro, está neste contexto da crise. Então, portanto,
qualquer concessão de reajuste ele passa a se tornar um assunto sensível
que tem que ser discutido com muito cuidado. Então foram várias
rodadas de reunião, eu mesmo reuni algumas vezes com o Presidente
do Tribunal de Justiça, Desembargador José Joaquim, a última vez
ontem pela manhã. Iniciei a agenda do dia reunido com ele para nós
tratarmos os últimos detalhes para que pudéssemos hoje apreciar o
Projeto aqui. Várias reuniões com Diretores do Tribunal de Justiça
envolvendo também representantes da Secretaria de Planejamento
reuniram aqui nesta Casa, com o Líder Rafael Leitoa e com outros
Deputados que participaram da discussão. Registro a dedicação do
Líder Deputado Rafael, no sentido de resolver o assunto. Num
determinado momento, ele apresentou a Emenda porque, de fato, existia
a dúvida quanto à disponibilidade orçamentária e financeira do Tribunal
de Justiça. E esclarecida a dúvida, hoje, o próprio Deputado Rafael
sugere que este Plenário derrube a Emenda aprovando o Projeto de Lei,
na sua forma original. Então, foram muitas rodadas, até que nós
pudéssemos chegar hoje a esse entendimento. E essa é a forma realmente
de conduzir a análise de Projetos de Lei que são oriundos de um outro
Poder. No caso do Poder Judiciário, nosso objetivo sempre era atender
a solicitação do Poder Judiciário no que diz respeito ao reajuste dos
seus próprios servidores, mas precisava que nós fizéssemos isso com
a devida segurança, em razão da sensibilidade do momento que vivemos.
Peço atenção de todos para votação da Emenda. Os Senhores Deputados
e Deputadas que aprovam a Emenda permaneçam como se encontram.
Os contrários se manifestem ficando de pé ou levantando o braço para
que nós possamos conferir o resultado. Rejeitada a emenda por
unanimidade. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só para fazer uma referência elogiosa. Como eu
já havia falado, tendo em vista que, às vezes, a gente faz tantos discursos

contundentes, de oposição, de cobrança, de fiscalização, de denúncias
ao Governo do Estado do Maranhão, mas parabenizar todos os
Deputados aqui, nesta Casa, sob a sua presidência, em especial ao
Deputado Rafael Leitoa que, na condição desse trabalho, todos nós
nos debruçamos sobre esse tema e foi trabalhado de forma conjunta,
tanto da base do Governo como Oposição, com a contribuição do
Deputado César Pires, a contribuição do Deputado Adriano e o
consenso que foi feito com relação a essa temática. Todos nós demos
as nossas contribuições, todos nós fizemos as nossas defesas, mas, no
final, saiu de acordo com as motivações, de acordo com as intenções e
as necessidades dos servidores do Poder do Judiciário. Então,
parabenizar o Poder Legislativo sob sua presidência e parabenizar
todos os Deputados da base. É oportuno também o trabalho realizado
pela Oposição nesta Casa, Deputado César Pires e Deputado Adriano.
Só fazendo o dever de justiça, um elogio a todos.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, Deputado Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, em seguida, depois do Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – A gente
está prestes a votar o projeto, já derrubamos a emenda outrora proposta
pelo Deputado Rafael, e eu queria fazer um registro. Esse projeto de
lei garante o reajuste a todos os membros do Judiciário. São praticamente
seis mil pessoas, muitas famílias que serão agraciadas. Foi tratado,
nesta Casa, de forma bem madura, nós vimos o diálogo constate do
líder do Governo, Deputado Rafael, e de V.Ex.ª, tanto com o Presidente
do Tribunal de Justiça quanto com os membros do governo Flávio
Dino, que sempre se colocaram à disposição para tirar quaisquer
dúvidas. A gente tem agora a oportunidade de dar a César o que é de
César e ajudar essas pessoas, essas famílias que serão beneficiárias. Eu
tenho certeza de que todos nós iremos sair de cabeça erguida e com o
dever cumprido por ter feito o nosso papel. Todos esses, em especial
os que estão na galeria, irão ter esse reajuste digno e de direito, que
todos eles merecem. Só para fazer esse registro. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio, só um instante. Deputado Neto, que já
havia pedido.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Presidente, só para registrar. Acho importante registrar a
responsabilidade que o Deputado Rafael Leitoa teve junto a V.Ex.ª e
outros colegas aqui da Casa também, mas coube ao Deputado Rafael
apresentar essa emenda. Eu cheguei até a gravar um vídeo com alguns
servidores, o servidor Pedro Davi e outros servidores, falando dessa
votação que iria acontecer, mas o Deputado Rafael apresentou aquela
emenda, e eu cheguei até a ser criticado, em alguns momentos, pela
CCJ ter apreciado de imediato, mas era necessário. A nossa apreciação
não era de mérito, era de constitucionalidade, era necessária para que o
Deputado Rafael Leitoa, como líder do Governo, pudesse fazer o
diálogo com a Secretaria de Planejamento. Os Poderes são
independentes, mas quem detém a expertise em relação ao orçamento
é a Secretaria de Estado e Planejamento. E precisava ser ouvida para
que a gente não fizesse uma irresponsabilidade nesta Casa. Então,
Deputado Rafael, eu me solidarizo com V. Exa. ao tempo que vejo
também a sua grandeza, porque V. Exa. apresenta a emenda e orienta
pela negativa da emenda. Isso mostra não a contradição; é a sua grandeza,
enquanto líder do Governo, enquanto parlamentar, da necessidade que
tinha de se fazer o diálogo em virtude da emenda que V. Ex.ª deu
entrada, senão nós teríamos que ter votado como já era o entendimento
geral da Casa. Então, Senhor Presidente, sob a sua Presidência, sob a
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liderança do Deputado Rafael Leitoa, eu queria destacar a sensatez e a
responsabilidade deste parlamento em poder aprovar uma medida
importante para os servidores do Poder Judiciário do Estado, que
agora vão ter seu ganho reconhecido de fato e de direito. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Doutor Yglésio

O SENHOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Rapidamente, só para parabenizar também o Deputado
Rafael Leitoa pela postura. Subscrevo a fala do Deputado Neto
Evangelista nesse sentido e também aproveito para parabenizar o
SINDJUS na figura do Presidente Aníbal e todas as demais pessoas da
Diretoria pela luta travada também em relação a isto aqui. Foi uma
conquista importante dos servidores do Judiciário e ficamos felizes
por poder votar esse projeto pagando este retroativo a tantos pais e
mães de família que necessitam ainda de reposição justa de seus
vencimentos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
- Também quero registrar o empenho de todos os Deputados na
aprovação dessa importante lei ao conjunto dos servidores. Destacar
que o Governo, muito embora neste momento de crise, entendeu que
era importante dar o reajuste. Mas é importante também destacar a
atuação do sindicato. Eu quero parabenizar todos os dirigentes do
SINDJUS. E eu faço isso na pessoa do Aníbal, que ligou e, inclusive,
pediu para justificar sua ausência neste momento porque está em
Brasília, acompanhando uma audiência junto ao STF, também
acompanhando uma ação de interesse da categoria. Eu acho que além
da nossa atuação parlamentar, o principal é destacar o empenho do
sindicato. Se não tiver organização dos trabalhadores lutando,
reivindicando seus direitos, logicamente, nós não estaríamos aqui nos
debruçando e aprovando esse reajuste salarial. Então parabéns à
Assembleia, parabéns ao Governo, que compreendeu, ao Tribunal de
Justiça, na pessoa do seu presidente, que também deu o sinal positivo,
e parabéns, sobretudo, ao SINDJUS e a todos aqueles que compõem a
diretoria e os seus filiados.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR- Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Eu gostaria de destacar que, em alguns momentos, nós
sentimos forte orgulho da função e da missão que nós desempenhamos.
E esse é um dos momentos que eu me orgulho de poder estar aqui na
Assembleia e poder votar de acordo com as minhas convicções, de
acordo com aquilo que eu acredito e contribuir para um Poder Judiciário
mais forte. Mesmo porque um Judiciário forte se faz especialmente
pelos seus servidores. E é por essa razão que eu gostaria de externar
aqui o meu sentimento, parabenizar os demais parlamentares,
parabenizar o Sindicato forte que muito colaborou para essa conquista
e, com certeza, com servidores melhor remunerados vamos ter um
Judiciário ainda mais eficiente. E em tempo, eu gostaria também de
parabenizar o governo do Estado, pois mesmo em momento de crise,
mesmo em momento de recessão econômica tem conseguido fazer uma
excelente gestão de recursos, fazendo mais ou cada vez mais com bem
menos. Agora pouco estávamos em uma inauguração de um centro tão
esperado de hemodiálise, onde 240 pessoas poderão ser tratadas,
cuidadas de segunda a sábado nos 03 turnos. Então, de fato, temos
muito o que agradecer, muito que comemorar, pois mesmo nessa
recessão econômica está sendo possível garantir cada vez mais direitos
e desenvolvimento econômico para todos.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de
Ordem) – Só um registro aqui também. Eu gostaria de parabenizar o
Judiciário, o Sindicato por mais essa iniciativa em prol dos servidores.
E dizer que também votei com muito orgulho em saber, em poder estar
ajudando pais, mães de família, profissionais a trabalharem com mais
dignidade. Acho que todo funcionário é digno de reajuste salarial e a
gente está aqui hoje como parlamentar para somar a projetos de lei, a
iniciativas como essa. Sem mais, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Por gentileza, só mais um aparte. Agradecer imensamente as
palavras dos companheiros, dos colegas deputados. E dizer que quando
aceitamos o desafio de ser líder do governo sabíamos que enfrentaríamos
algumas pautas que trouxessem um certo desconforto com relação a
alguma categoria e, talvez, a algum segmento da população do Estado
do Maranhão, mas nunca nos furtamos a isso. Só quero dizer a todos
os servidores do Tribunal de Justiça que temos aqui a responsabilidade
de manter a austeridade fiscal, do Governo do Estado, para que as
políticas sociais andem juntas. Nós não podemos aqui sem ter a certeza
e a garantia do próprio Estado com relação às finanças públicas, avançar
em determinadas matérias. Mas também gostaria de dizer, e ao mesmo
tempo agradecer aos colegas, que pelo fato, acho eu, que o momento
em que o país vive politicamente com o discurso, deputado Neto, de
ódio o tempo inteiro, algumas manifestações que chegaram às minhas
redes sociais de forma preconceituosa e cheias de ódio não vão, a mim,
atingir e talvez pelo fato de eu não ter nascido na capital São Luís,
nasci de fato em Teresina, Piauí, mas apenas nasci, sou maranhense,
sou timonense com muito orgulho, e a minha base eleitoral todos sabem
que é do município de Timon, não sou menos maranhense e menos
deputado do que nenhum dos 42 que aqui estão. E sou muito orgulhoso
de representar o Leste do meu Estado, vindo do interior, assumindo
uma função tão importante para o povo do Maranhão e assim vou
continuar fazendo, com muita responsabilidade, ao cargo que me ocupa
como líder do Governo do melhor governador do país, fazendo política
social o dia inteiro. Acabamos de sair de uma inauguração importante
na área de saúde. E dizer aos servidores, que a luta continua. A luta
pelas melhorias sempre vai avançar e alguns poucos mais apressados,
com o coração ainda cheio de ódio e preconceito, que se livre dessas
amarras, porque o tempo que estamos passando pede mais amor no
coração, mais paciência e que com certeza todos juntos vamos enfrentar
a crise econômica que o país passa. E fico muito orgulhoso de hoje
poder aprovar um projeto como esse e sem constrangimento nenhum
pedir aos meus colegas que rejeitem a minha própria Emenda para que
a gente possa avançar na política tão importante, que é a melhoria dos
servidores do Poder Judiciário, que é um Poder que essencialmente
cumpre a sua função com a sociedade. E, na pessoa do Presidente José
Joaquim, quero parabenizar, mais uma vez, por um Projeto importante
que ele enviou a esta Casa como todos os outros que estamos analisando
e que já aprovamos este ano. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, em votação. Os Deputados e Deputadas
que aprovam permaneçam como estão; os que forem contrários se
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manifestem. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 018/2019.
A matéria vai a segundo turno. Lembro aos Senhores que consta da
pauta da Ordem do Dia, um requerimento de urgência do Deputado
Adriano. Após nós aprovarmos o requerimento de urgência, havendo o
atendimento entre os presentes, nós já apreciaremos na presente Sessão,
em segundo turno, o Projeto de Lei. Projeto de Lei nº 118, de autoria do
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 309, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à Sanção. O Projeto de Lei nº 118, de autoria do
Deputado Duarte, ele vai à Redação Final, em razão de ter tido uma
Emenda. Projeto de Lei nº 033, de autoria do Deputado Dr. Yglésio
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa nº 044, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 080, de autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 081, de autoria do
Deputado Dr. Leonardo Sá. (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Este Projeto de Resolução, de autoria do Deputado Dr.
Leonardo, teve anexado a ele o Projeto de Resolução Legislativa nº
087, de autoria da Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Em razão do
Deputado Leonardo ter protocolado, primeiro, o Projeto de Resolução
da Deputada Thaíza foi anexado ao Projeto dele. Projeto de Resolução
Legislativa nº 091, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 484/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê).
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
pedi urgência para o projeto e comuniquei ao senhor o pedido de
urgência do projeto do Tribunal. Eu não sei por que não foi lido o meu
pedido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Foi lido hoje, Deputado César, estará na Ordem do Dia de
amanhã.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Foi lido,
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Foi.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 502/2019, de
autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 497/2019, de
autoria do deputado Hélio Soares. Embora ausente, trata-se de
justificativa de faltas, então vamos apreciar (lê). Como vota a Deputada
Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 500/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimento 501/2019, de autoria do Deputado Duarte Junior,
que requer, depois de ouvida a Mesa, que seja justificada sua ausência
nas sessões plenárias realizadas nos dias 28 e 29 de agosto e no dia 04
de setembro do ano em curso. As duas primeiras em razão de viagem a
Brasília para participar de agendas na Câmara dos Deputados e Senado
e a última, em razão de inspeção judicial no Hospital Geral Tarquínio
Lopes Filho. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, uma vez aprovado o Requerimento nº 484/2019, de
minha autoria, que solicita a imediata votação do segundo turno e
finalização definitiva desse projeto que está, nesta Casa, desde fevereiro.
Eu peço aos pares e aos Deputadas e Deputados que a gente possa ir
ao Senhor Presidente e à Mesa Diretora para que a gente possa votar o
segundo turno logo do projeto que repara os salários dos servidores e
servidoras do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A pedido do Deputado Ariston, registro a presença, no
Plenário, do Prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, e da Prefeita de
Bacabeira, Fernanda Gonçalo. Não havendo nenhuma objeção de
nenhum dos Deputados e das Deputadas, vamos apreciar o Projeto de
Lei 018/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Votação em segundo
turno. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado
por unanimidade. Vai à sanção. Senhores Deputados, senhoras
Deputadas, eu peço a todos que fiquemos em posição de respeito para
a promulgação da Lei nº 11.104, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo. O Governador do Estado silenciou e nós vamos promulgá-la
agora. Lei nº 11.104, de 17 de setembro de 2019. (lê). O Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o parágrafo 2º, combinado com o
parágrafo 6º do artigo 47, da Constituição do Estado do Maranhão,
promulga a seguinte Lei: artigo 1º - Esta lei estabelece diretrizes sobre
as regras necessárias para a realização de cavalgadas em via públicas no
âmbito do Estado do Maranhão, seja em zona rural ou urbana. Manda,
portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução
da presente lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir na forma
em que se encontra redigida. A Senhora Primeira Secretária da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão a faça imprimir, publicar e correr.
Plenário, Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
17 de setembro de 2019, Deputado Othelino Neto, Presidente. Inclusão
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na ordem do Dia da Sessão ordinária de quarta-feira, 18 de setembro.
Requerimento nº 495/2019, de autoria do Deputado César Pires. (lê).

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Neto Evangelista, por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, internautas e todos que nos acompanham
pela TV Assembleia, cumprimentar o Prefeito de Santa Rita, Doutor
Hilton Gonçalo, a Prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, que estão
presentes hoje, aqui no nosso plenário. Senhores Deputados, viemos
há pouco, diversos parlamentares lá presentes, da inauguração do
Centro de Hemodiálise daqui de São Luís. Eu tive a grata satisfação,
Senhor Presidente, por designação de V. Ex.ª, de representar o Poder
Legislativo naquela ocasião, mas contar com a presença de vários colegas
parlamentares que se fizeram presentes. É importante destacar que,
neste momento de cortes em todas as áreas que vêm acontecendo, em
todos os governos estaduais, no próprio Governo federal, governos
municipais, o Governo do Maranhão faz uma política inversa. Ele
amplia serviços públicos. Vai se dizer que está se vivendo o melhor
momento fiscal, econômico do país, do Maranhão? Não. Lógico que
não, mas com responsabilidade, com probidade com o dinheiro público,
é possível você avançar em políticas públicas e foi isso que
testemunhamos hoje. Colocar mais 40 leitos de hemodiálise em São
Luís reflete duas coisas: uma, nós vamos ter a possibilidade de zerar a
fila de pessoas que esperam por fazer tratamento de hemodiálise.
Porque no governo Flávio Dino houve um acréscimo de 800%, deputado
Vinícius Louro. Vou repetir, 800% em número de leitos para
hemodiálise. E o ganho não fica restrito ali apenas àquelas pessoas,
porque aí vai ter a capacidade de atender mais 240 pessoas, não fica só
ali de forma imediata, aquele ganho direto para aquelas pessoas que
vão fazer o tratamento ali no Centro de Hemodiálise, há de se destacar
também os pacientes que hoje estão ocupando leitos de UTI para fazer
o tratamento de hemodiálise, vão ter a oportunidade de sair do leito da
UTI e vagar. Nós sabemos que esse é um outro problema do Brasil
inteiro, vagas de leitos em UTI. Aí tem várias formas de você atender
essa necessidade: aumentar o número de leitos de UTI, que é muito
caro, ou você fazer políticas paralelas que de forma direta, não é nem
indireta, de forma direta vai resultar em maior número de leitos nas
UTIs, deputado Ariston. Então é importante destacar esse momento
que a gente vive aqui no Maranhão, hoje. Tem que se eleger prioridades
e o que nós percebemos, deputado Marco, é que a prioridade que o
governo tem dado são aquelas pessoas que realmente necessitam sempre
da atenção do poder público. Aquelas pessoas que não tinham esperança
de iniciar o seu tratamento e que hoje vê, na inauguração do Centro de
Hemodiálise de São Luís, não só mais uma esperança, mas a
concretização de um sonho que eles viveram e que a gente sabe o
resultado final que pode acontecer se uma pessoa não faz o tratamento.
Então deputado Marco, V. Exª que assim como eu destacamos nossas
emendas parlamentares, V. Ex.ª para Imperatriz e eu para São Luís,
para ajudar a diminuir a fila de cirurgias eletivas, que é um problema do
Brasil inteiro, e o Maranhão não é diferente, lógico, acredito que temos
propriedade na defesa de um tema como este. Imperatriz vem
avançando, como São Luís no Governo do Estado também vem
avançando nesse sentido. Quando a gente, Deputado Marco, resolve
destinar nossa emenda completa da saúde, também para aquelas pessoas
que muitas vezes não são enxergadas, a gente vai de encontro com as
políticas que o governo do Maranhão tem realizado no nosso Estado.
Portanto, ver diversos membros da Assembleia Legislativa, hoje, na
inauguração do Centro de Hemodiálise, Deputado Dr. Yglésio, V. Ex.ª
como médico presente hoje lá na inauguração, sem dúvida demonstra a
gratidão que nós parlamentares temos em ver o orçamento que é uma
lei autorizativa, mas o orçamento, aprovado no ano anterior para

execução neste ano, ser executado de forma concreta pelo Governo do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Neto, quando puder.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Deputado Marco Aurélio, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, que hoje
há pouco nós estivemos um grande número de Parlamentares desta
Casa prestigiando a inauguração do Centro de Hemodiálise, o Governador
Flávio Dino, em um dia feliz, espírito leve, irradiando alegria, e,
sobretudo, de renovação da fé, a esperança, a dignidade que se tem
nesse serviço que foi aberto hoje, aqui em São Luís, reforçando o
atendimento, onde acaba desafogando demandas dos leitos de UTI da
UPA, das UPAs, onde pacientes iam para dialisar, que além de ocupar
o leito de UTI, também tem um custo muito mais alto dialisar numa
UTI, e o Estado hoje, reforça esta rede. No momento de crise, onde
você não olha outro Estado do país abrindo um serviço desse, você vê
que o Maranhão abrindo esse serviço. E aí a firmeza do Governador
Flávio Dino, a firmeza do Secretário Carlos Lula, que enfrenta muitas
dificuldades de uma rede que foi estruturada com muita sobreposição
em algumas regiões e vazio assistencial, em outras regiões. E desse
Serviço da Hemodiálise, da Nefrologia, eu sinto, por exemplo,
Açailândia, onde os pacientes, de Açailândia, de Itinga, de Bom Jesus
das Selvas, de Buriticupu, de toda aquela região, tinham que ir para
Imperatriz fazer hemodiálise, imagina só, o paciente ter que andar
200km para ir, depois de uma sessão de hemodiálise, e que é sofrida,
200 km, para voltar, o sofrimento que é, e Açailândia, o Governo do
Estado conseguiu credenciar esses serviços, com uma clínica privada.
Pinheiro conseguiu credenciar também esse serviço pelo Governo do
Estado. Chapadinha também conseguiu credenciar esse serviço, agora
esse reforço em São Luís, o Governador Flávio Dino já dizendo que o
próximo passo será Balsas para dar uma cobertura a um vazio que até
hoje existe na Região Sul. Então é mesmo uma prioridade que o Governo
dá ao serviço de saúde. Está fácil? Não, não está fácil, não está fácil, é
o momento de maior crise, é o momento de diminuição de receitas, por
parte do Governo Federal, mas é nesse momento que o Governo Flávio
Dino reforça sua rede, a rede estadual, com um serviço de suma
importância que só quem tem um paciente, um familiar que faz
tratamento de hemodiálise, que é um doente renal crônico, sabe a
importância que esse serviço traz, a dignidade, a esperança. A gente
fica muito feliz, parabenizo sua fala, parabenizo o Governador Flávio
Dino, o Secretário Carlos Lula, todos os membros da Secretaria de
Saúde. Não é fácil abrir um serviço novo no momento de tão grande
crise que o país enfrenta, tem dificuldade com outros serviços? Tem.
Mas eu cito, por exemplo, lá em Imperatriz, há pouco tempo, o
Governador Flávio Dino inaugurou a oncologia pediátrica, onde as
crianças, jovens, que precisavam desse tratamento tinham que vir para
São Luís ou ir para Barretos ou ir para outro lugar, hoje tem esse
serviço, quer dizer, é necessário dar prioridade aquilo que vale a pena.
Eu parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento.

 A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Deputado Neto, me permite, Deputada Cleide.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Concedo
o aparte à Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Sou eu?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Após a
Deputada Cleide, eu queria também um aparte.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Após o
Deputado Adelmo, após a Deputada Helena também.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Em seguida, o
Deputado Rafael Leitoa.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Deputado Neto, permita-me chamá-lo de Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Sim,
senhora.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(aparte) - Vossa Excelência me chama de minha tia, então o chamo de
Neto. Deputado Neto, eu fiquei muito feliz de estar na reinauguração
e parabenizo o seu discurso, seu pronunciamento. Como falou bem o
Deputado Marco Aurélio, V.Ex.ª nos representou com muita bravura.
Quero dizer a V.Ex.ª que a hemodiálise é uma coisa pela qual eu tenho
lutado porque nós criamos a nossa hemodiálise em Caxias, em 92,
começamos com 17 pacientes e, pasmem!, já estamos com 357
pacientes oriundos de várias cidades. É como todo mundo já falou
aqui, esse pessoal vem de van, nós temos lá uma casa para o renal
porque, às vezes, não dá para voltar porque eles passam mal. Tenho
atendido a muitos pedidos de vários Deputados, porque, às vezes, até
em Balsas, uma vez o Deputado Stênio me ligou e perguntou se eu
conseguiria uma máquina, uma reserva para um paciente até ele conseguir
vir para cá porque não tinha máquina. Até de Imperatriz eu já consegui
porque não tem máquina. Nós estamos com 61 máquinas, nós estamos
com 360 pacientes e é difícil conseguir uma vaga para alguém que
chegar. Eu parabenizo aqui a visão do nosso Governador Flávio Dino
e a visão do Secretário Lula porque realmente é um serviço humano,
médico e social. Esse pessoal, Deputado Neto, se V.Ex.ª não teve
acesso a ele, sofre e não pode trabalhar. São pessoas que vêm dia sim,
dia não, para debaixo de uma máquina, ficam quatro, às vezes, cinco
horas, quer dizer, como é que vai trabalhar, como é que vai produzir?!
Eu acho que por causa do PSF que os Prefeitos todos e o Governo
estão construindo, diagnosticando mais cedo as pessoas com deficiência
renal. Então, cada vez cresce mais o número, a demanda por máquinas
da hemodiálise, e eu estou muito contente que é uma coisa que me toca
muito porque Humberto, com toda aquela sua visão de futuro, inaugurou
uma hemodiálise em Caxias que foi a única daquela região, depois veio
Timon, depois veio Bacabal e hoje temos Açailândia, Pinheiro. Na
verdade, é um ato de bravura e amor ao próximo o que Flávio e Lula
fizeram. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Obrigado, Deputada Dr.ª Cleide. Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) –
Nobre colega Deputado Neto, a fala de hoje de V.Ex.ª nos faz uma
reflexão sobre a política verdadeira que devemos ter aqui dentro.
Lembro-me de que, na campanha eleitoral do ano passado, um dos
itens mais cobrados pela Oposição nos debates e pela população era
exatamente esse, mostrando que era impossível se fazer tudo em apenas
quatro anos, e muitas pessoas não entendiam: mas está faltando isso,
falta aquilo. Então a política, na verdade, precisa ser entendida como
uma coisa séria, como nós estamos fazendo aqui. Acabamos de aprovar
um projeto de lei oriundo do Poder Judiciário, acabamos de ver o gesto
nobre do nosso líder da Casa com que a retirada da sua emenda,
mostrando que, da mesma forma que o Governador Flávio Dino faz
junto com Carlos Lula e V.Ex.ª, que estiveram presentes na inauguração,
que a política é sim uma maneira diferente de fazer o bem às pessoas.
E aí o Governo corrige um equívoco da sua primeira gestão, ou melhor,
uma tentativa de resolver o problema na primeira gestão, que é
exatamente essa questão de colocar as hemodiálises para funcionar,
dando dignidade a inúmeras famílias. E eu acho que tem que ser feita a

política. Como diz o Papa Francisco, a política é o mecanismo, é o
meio melhor de fazer o bem comum. Por isso que estamos aqui. E eu
quero me congratular com a sua fala e dizer que V. Exa. tem que continuar
sempre usando essa tribuna porque lhe cai muito bem.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Obrigado, Deputado Adelmo. A Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Deputado Neto, eu também queria lhe parabenizar porque
hoje você nos representou muito bem. E eu fiquei realmente feliz com
suas palavras lá. E V. Exa. falou uma coisa muito importante que foi
prioridade. Prioridade realmente é o que o Governo do Estado fez
hoje. Marcou essa manhã. E eu me lembro, como ex-secretária de saúde
do município, a angústia que era olhar pacientes internados no Socorrão
I e no Socorrão II. E eram uma média de 20 pacientes no Socorrão I e no
Socorrão II só para aguardar uma vaga na hemodiálise. Então esses
pacientes com uma doença renal crônica estavam internados num
hospital de urgência e emergência que todos nós sabemos que não tem
essa finalidade. E, na verdade, além de tirar a vaga de outra pessoa que
precisa, eles muitas vezes estão no corredor com todas as situações
difíceis, porque a porta de entrada é o Socorrão I e Socorrão II, mas ali
eles ficam esperando essa vaga e demoravam meses, muitos meses
aguardando. Era angustiante vê esses pacientes na fila, esperando para
fazer a sua hemodiálise e ter um serviço seguro, digno como esse que
foi inaugurado hoje. O Secretário colocou que a fila zerou. Nós temos
hoje 90 pacientes aguardando esse espaço e com essa capacidade, com
40 máquinas, que vão permitir 240 pacientes serem atendidos, zerou
essa fila. É lógico que, daqui há um tempo, de novo esse problema
acontece, porque, graças a Deus, isto tem mudado a realidade do nosso
povo. Antigamente os pacientes doentes renais crônicos ou morriam
ou faziam transplante. Não tinha máquina. Hoje tem a máquina que
permite uma sobrevida normal, que eles mesmo tendo que fazer três
vezes na semana, mas eles têm uma vida normal. Então é digno de
parabéns. Nós estamos muito felizes. Parabenizo aqui o Governador
Flávio Dino e, em especial, o Secretário Carlos Lula por esta prioridade.
Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Obrigado, Deputada Helena. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – Eu
gostaria aqui de fazer um breve comentário. Primeiramente, parabenizar
por utilizar a tribuna para destacar esse assunto de extrema importância,
relevância, pois trata-se de um direito constitucional, fundamental,
que é o direito à saúde. Direito à saúde que nos permite garantir um
outro direito fundamental, que é o direito à vida, sem o qual nós não
poderíamos gozar de nenhum outro direito. E além de reforçar todas as
palavras que aqui foram trazidas, todos os argumentos, fundamentos,
não só por V. Exa. mas pelos outros parlamentares, é importante
consignar, reafirmar a habilidade não apenas política, mas também a
capacidade de gestão do Governador Flávio Dino de fazer cada vez
mais com bem menos, a capacidade de gestão também do secretário
Carlos Lula, da Carla Trindade, de toda a equipe da Secretaria de
Saúde. Eu acabei sendo um dos últimos a sair lá da inauguração e o que
me chamou a atenção foi o Carlos Lula sabendo até onde tinha um
encanamento. E ele fez uma observação para um funcionário e ele fez
a observação falando da instalação hidráulica que ali tinha. Isso
demonstra a capacidade de gestão do Carlos Lula, por isso que eu
parabenizo o Carlos Lula por esse desempenho, porque realmente não
é fácil. Também reafirmo aqui a capacidade de gestão do Governador
Flávio Dino, pois não é só inaugurar, não é apenas criar toda essa
estrutura que vai garantir o atendimento de 240 pessoas por mês, em
três turnos de segunda a sábado, mas é a manutenção. Não é apenas
essa inauguração em que tem que ser investidos recursos, mas o custeio,
como você bem sabe, foi secretário de Desenvolvimento Social e sabe
que não é só inaugurar um restaurante popular, é manter esse restaurante
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funcionando, servindo alimentação com qualidade às pessoas. Não é
só inaugurar um Viva, não é só inaugurar um Procon. Aquela estrutura
tem um custo, mas a manutenção é praticamente o custo da inauguração,
da construção por mês. Então por esta razão parabenizo o governador
Flávio Dino, parabenizo o secretário Carlos Lula e ações como essa
fazem com que nós tenhamos orgulho de fazer parte desse grupo
político que tem, a cada dia que passa, feito cada vez mais com bem
menos. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Obrigado, deputado Duarte. Concedo o aparte ao deputado Rafael
Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Deputado Neto, também me senti muito representado hoje na sua fala,
porque o Poder Legislativo é um colaborador inconteste do governador
Flávio Dino, aqui aprovamos diversos projetos e programas que estão
em plena execução do Governo do Estado. V. Ex.ª mesmo que dedicou
todo seu mandato passado a servir o Governo do Maranhão como
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social que, diga-se de
passagem, foi uma área que cresceu muito e nunca se avançou tanto
nos restaurantes populares, nas cozinhas comunitárias, nos CRAS,
CREAS, fazendo assim um trabalho brilhante como o programa Bolsa
Escola.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Na feira
de Timon.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Na feira de
Timon também e outros programas também no município de Timon
que V. Ex.ª chegou a implementar na nossa região Leste. Mas hoje,
naquela inauguração da saúde, que trata de uma questão sensível que é
hemodiálise, um serviço necessário a diversos pacientes, oriundos
inclusive de outras enfermidades, mas que precisam ser dialisados, eu
acho que o Governo do Maranhão cumpre mais uma missão digamos
que muito difícil de ser cumprida. Diante da crise econômica que estamos
passando, hoje o número de leitos de diálise aumentou em 1.000% em
todo o Estado do Maranhão. E a saúde que o Estado do Maranhão
pratica, apesar de toda a dificuldade financeira, inaugurando
macrorregional, abrindo novos serviços, serviços onde não existiam,
serviço de oncologia não existia em Caxias, serviço de oncologia não
existia em Imperatriz, não existia UTI em Balsas, não tinha diálise em
São Luís, ou seja, serviços inéditos que não existiam no Estado do
Maranhão. E diga-se de passagem, deputado Neto, esses hospitais
macrorregionais que o Estado abriu e que chegam aí a uma dezena ou
um pouco mais disso, ou 11 ou 12 hospitais macrorregionais não
recebem um recurso sequer, um centavo sequer do governo federal,
todos são custeados pelo recurso do Tesouro do Estado. Ou seja, além
da questão da prioridade, a questão de escolha, porque a política social
da saúde não pode esperar. Então fico muito feliz e aqui me solidarizo
com o secretário Carlos Lula e toda a sua equipe, que não tem medido
esforços para garantir esses serviços. Nenhum Estado da Federação
está abrindo serviço de saúde, o Maranhão está. Apesar das dificuldades,
apesar das fake news que enfrentamos diariamente, como colocam
alguns inoportunamente. E o que existe são readequações de serviços,
porque o Estado, que tem a sua competência em alta complexidade e
assim deve fazer, precisa distribuir o fardo da política de saúde e o
peso que é fazer saúde com seriedade, com os municípios e com o
Governo Federal. Agora, no mês passado, que, salvo engano, foi que
conseguimos habilitar os serviços aí de UTI, por exemplo, da cidade de
Caxias com recurso mínimo enviado pelo governo federal, mas os outros
serviços que estamos abrindo não temos ajuda ainda do governo federal
e precisamos avançar para que esses serviços continuem funcionando.
Então, fico muito feliz de participar de um momento como hoje, o
Secretário Carlos Lula está planejando abrir outros serviços, até o final
do ano, e que são necessários para a saúde do Maranhão. Fiquei muito
feliz da sua fala, hoje, a presença também de diversos colegas que

estavam lá, não vou citar para não esquecer de ninguém, mas lembro
bem do Deputado Yglésio, Dra. Cleide, Dra. Helena, que já foi Secretária
de Saúde do Município, sabe como é difícil você fazer a saúde pública
hoje funcionar a contento e a gente fica muito orgulhoso de ajudar um
governo que sempre pensa no social e avançando com números, com
números que antes não existiam. E onde estavam esses maranhenses
antes, por exemplo, desse serviço de diálise hoje? Então, agora tem um
serviço de excelência funcionando, assim como, por exemplo, é o caso
do Hospital de Trauma com um número elevadíssimo de cirurgias que
não existia aqui em São Luís. E onde é que eles estavam durante esse
tempo todo? Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Obrigado,
Deputado Rafael. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado. Eu
fico muito feliz de participar de uma inauguração como essa e destaco
como marca aí do momento, a palavra coragem, porque o Secretário
Carlos Lula fez um depoimento que foi até muito emocionado por
conta das pressões que vem sofrendo, aí nos últimos meses,
principalmente por conta das dificuldades que a rede tem tido de se
autocustear, não é fácil, um cenário aí que com um orçamento de dois
bilhões, duzentos milhões, a gente tem quatrocentos milhões de repasse
do governo federal e o governo do Estado tem segurado um bilhão e
oitocentos milhões, é muito dinheiro em cima. Então, quando você
parte para fazer essa transição, que o que foi feito na verdade,
anteriormente, foi o quê? Foi a média complexidade, baixa complexidade,
ficar a cargo do estado e alguns municípios, como não deveria ter sido
feito, isso é coisa que as prefeituras deveriam ter respondido. E o
estado a ele cabe realmente fazer a alta complexidade, os tratamentos
mais onerosos, mais custosos. A hemodiálise é historicamente muito
cara, muito cara porque o custo de aquisição de uma máquina daquelas
que V.Exa. conseguiu visitar hoje, aquilo ali é caro, os kits são caros
para você fazer porque eles têm que ser substituídos de uma maneira
constante, por conta inclusive de prevenção aí de transmissão de
doenças. A Unidade funciona com o regimento de tratamento de água
todo especial, por isso aí, com certeza, a preocupação do Secretário
Carlos Lula, com a rede de água lá dentro, porque aquilo ali é uma água
ionizada, ela é uma água especial que tem todo um tratamento. Uma
equipe de nefrologistas que é importantíssimo também, que é uma
especialidade que nós temos ainda no Maranhão, não são tantos
profissionais assim. E nós temos uma demanda muito grande, uma
demanda de diabéticos, uma demanda de pacientes de glomerulopatias
primárias, pacientes aí com nefropatias hipertensivas que perdem muitas
vezes a função renal, para quem não sabe, cada um de nós perde 1% da
função renal, até os quarenta anos. Então é só fazer as contas que você
vai ver mais ou menos aí quanto é que tem de função renal, em longo
prazo. Portanto, quando a gente tem a substituição do modelo em que
você faz média complexidade, baixa complexidade para alta
complexidade, mesmo o governo do Estado, num momento desse de
crise, para nós são notícias alvissareiras, porque o estado passa
realmente a cumprir com o seu mister, dentro da estratificação de
competências dos SUS, e transforma realmente as ações para os
municípios. Em breve, nós vamos chegar aqui para fazer a votação e a
discussão do projeto que foi enviado por mensagem executiva, indicação
nossa também dos consórcios em saúde. Por quê? Porque há a
necessidade de os municípios participarem efetivamente do custeio
dessas redes hospitalares, principalmente de complexidade menor. O
Estado não tem como ficar sustentando sozinho a urgência e a
emergência, no Maranhão todo, simplesmente pelo fato de não haver
dinheiro. Aí há de se ter coragem, neste momento, para fazer o
esclarecimento, porque, claro, é evidente e cristalino que ninguém vai
apoiar a redução de serviço, a redução de ofertas, mas há a necessidade
de um entendimento claro do papel de liderança do Governo do Estado
num processo que redimensione as expectativas e as responsabilidades
de cada ente federativo. Então, o momento é de repactuação do sistema
de saúde, 40 máquinas de hemodiálise inauguradas hoje, atendimento
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mensal de 240 pacientes, isso é significativo. Fui diretor do Socorrão
numa época de completa catástrofe na transição de um governo de
2012 para 2013, a gente teve que pedir em hospital até comida para se
ver o tamanho do problema: fornecedores em atraso, a gente não
conseguia fazer diálise. Um hospital de urgência, Deputado, na época
que você tinha dez pacientes fazendo diálise eletiva lá dentro, porque
não tinha para onde ir. Então é desesperador muitas vezes, com os
pacientes com a sua função renal prejudicada, entrando em coma e
morrendo. Eu pude acompanhar o seu pronunciamento hoje lá, foi
muito bom, muito necessário, foi muito esperançoso também,
compartilho dessa mesma esperança com V.Ex.ª e estou feliz porque o
Estado tem encontrado um caminho, mesmo em meio aí um déficit
grande na saúde, não é pequena a conta que o Governo do Estado está
tendo que levar no médio, longo prazo, mas o governador não tem
desistido. E nós, como casa responsável que somos, estamos aqui
justamente para dar esse suposto político e explicar para a sociedade
o que, de fato, está acontecendo e que nem apenas de notícias ruins nós
vivemos, ao contrário, nós temos muita esperança no horizonte. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Obrigado, Deputado Dr. Yglésio. Eu queria pedir à Mesa, Presidente
Cleide Coutinho, que o pronunciamento de V.Ex.ª, o pronunciamento
do Deputado Marco, do Deputado Rafael, do Deputado Dr. Yglésio,
do Deputado Adelmo, do Deputado Duarte e da Deputada Dr.ª Helena
Duailibe fossem incorporado ao meu pronunciamento, corroborando,
assim, com a palavra de todos os parlamentares e fazendo um registro,
Deputado Dr. Yglésio, de que V.Ex.ª foi muito feliz quando falou do
Sistema Único de Saúde que o Maranhão adotou durante uns anos. O
Sistema Único de Saúde à parte do Brasil, pois era único aqui no
Maranhão. Por meio dele, o Estado cuidava da baixa, da média e da alta
complexidade. Hoje, o Governador Flávio Dino tem essa herança na
mão e, obviamente, a responsabilidade de tocar. Salvo engano, nós
somos o único Estado que tem, que o Governo do Maranhão, o Governo
enquanto Estado detém uma unidade de pronto atendimento sob
responsabilidade do Governo e não dos Municípios, como nós temos
inclusive espalhado pelo interior do Estado. Eu estou sem óculos, mas
não sei se ali é o Vereador Márcio lá de São João dos Patos. Pareceu
com ele. Eu estou sem óculos, portanto, não identifico 100%.
Aproveitar e cumprimentá-lo. É a idade, cabelo branco. Vereador
Márcio, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, companheiro de luta
aqui do Deputado Dr. Yglésio. Por exemplo, o Governo do Maranhão
tem uma UPA na cidade de São João dos Patos. Então, para você ver as
contradições do Sistema Único de Saúde aqui no Maranhão. Tem uma
UPA em São João dos Patos e tem o hospital de 20 leitos na cidade de
Sucupira do Riachão, que fica ao lado. Você tem outro hospital na
cidade de Nova Iorque, que são cidades de pequeno porte. Então você
via ali a discrepância que era do Sistema Único de Saúde do nosso
estado. Mas falando novamente da inauguração do Centro de
Hemodiálise de São Luís, eu fico feliz em poder ter representado esta
Assembleia, os colegas parlamentares. Agradeço ao Presidente da Casa
pela oportunidade de ter testemunhado junto a diversos servidores da
saúde, sobretudo, uma esperança. Era uma esperança e agora uma
concretização na vida de diversas pessoas. Como a Deputada Dra.
Helena colocou, 90 pessoas aguardando na fila que não aguardarão
mais para fazer o tratamento de hemodiálise. Muito obrigado, Senhora
Presidente, era isso.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio se
encontra? Bloco Parlamentar Democrático, Vinícius Louro. Deputado
Vinícius Louro, oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,

funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz hoje, aqui,
novamente, à tribuna da Assembleia Legislativa é para tratar do direito
de resposta ou da nota explicativa da indústria Eneva, Deputado
Edivaldo Holanda, nesta manhã no Bom Dia Mirante. Onde a indústria
colocou que está seguindo todos os rigores determinados pela lei dentro
das compensações ambientais. Também colocou que vem fazendo o
que foi determinado, dentre outras coisas, em se tratando da temperatura
da água, Deputado Edivaldo Holanda, e da quantidade de metros cúbicos
de água do Rio Mearim. O que me chama a atenção, Deputado Zito
Rolim, e me deixa surpreso e perplexo como é que uma indústria de
tanta grandeza vem subestimar a inteligência do ser humano ou dos
seres humanos, dos órgãos fiscalizadores, Deputado Edivaldo Holanda.
Como que ali naquela indústria, Deputado, existem turbinas que são
resfriadas pela água do Rio Mearim, que essa água que é captada, ela
evapora no resfriamento dessas turbinas e a quantidade x que sai do rio
a empresa diz que aquele vapor todo que sobe não diminui a quantidade
para ela retornar ao rio Mearim, que essa evaporação em massa dessa
água não muda a temperatura dessa água no retorno da termelétrica
para o rio. Ela não vem de forma modificada, uma temperatura mais
alta. Haja vista que esta Casa tem que assumir essa responsabilidade,
Deputado Edivaldo Holanda. Nós temos que tomar, começar a fiscalizar
essa indústria com mais rigor. Por que, Deputado? A gente pode ver o
gás natural, que é uma das maiores riquezas do Estado do Maranhão.
Hoje, a bacia aqui do Delta do Parnaíba, onde é conhecido na exploração
desse gás natural, é uma das maiores da América Latina e, diga-se de
passagem, não é o núcleo ainda dessa bacia do gás. E a gente não vê
esses investimentos. Eu quero chamar aqui todos os deputados, quero
chamar aqui toda a televisão maranhense, todos os blogueiros, pessoas
que são ligadas à mídia, que vá ao rio Mearim, pode ser em qualquer
ponto do rio Mearim, no percurso de 900km, pode ser em qualquer
das 82 cidades que o rio Mearim banha e vejam qual o tipo de
investimento dessa indústria Eneva, Deputado Zito Rolim, no rio
Mearim. Digo mais, estão aumentando a captação dessa água, fazendo
uma grande obra lá, degradando mais ainda o rio Mearim para captar o
volume de, vamos dizer, o dobro do que capta hoje. E digo para vocês,
Senhores, na legislatura passada chamei os deputados, a Comissão do
Meio Ambiente, Comissão do Municipalismo, Comissão Econômica,
todas as comissões envolvidas para esse assunto, e falei para eles:
‘como o rio está ele não dura mais 10 anos de vida’. É realidade.
Povoados que nós vamos visitar, vejo a população passando com a
água na canela, não é mais nem no joelho, deputado Edivaldo Holanda.
Um rio de tanta importância, que todo mundo explora a água desse rio,
contamina a água do rio, mas eu não vejo a responsabilidade. Isso eu
faço, também como representante do povo, responsabilizando o próprio
povo também. Que temos que chamar essas pessoas e dizer que não
podem degradar essa água, que é uma bênção hoje para a região do
Médio Mearim, para o Alto Mearim, para o Baixo Mearim que é o rio
Mearim. Mas temos que chamar a atenção, mais ainda, dessas grandes
empresas que vêm a ganhar dinheiro com a natureza, com essa riqueza
que é o gás natural. E digo mais, senhores deputados, não sou contra o
progresso, muito pelo contrário, sou a favor do progresso, mas que
seja de forma responsável, Deputado Edivaldo Holanda. Porque o que
está acontecendo a gente não pode aceitar. Não traga responsabilidade
também, que quando fui membro da Comissão de Meio Ambiente, a
gente chama bem aqui a Ambev, V. Ex.ª que é pai do prefeito e deputado
aqui da capital, nós vamos também cobrar a Ambev onde ela está
fazendo a compensação ambiental dela. Porque não é na Ilha de São
Luís e nem no Estado do Maranhão, deputado. É lá em Minas Gerais
que eles fazem um grande programa de reflorestamento, mas o dinheiro
que ela ganha é aqui no Estado do Maranhão por causa da água do
Maranhão. E isso lá na época dentro da Comissão de Meio Ambiente
tomamos conhecimento. Ontem fizemos a visita a Ambev com os
deputados, mostrou lá um grande plantio de árvores da Mata Atlântica
e eu perguntei onde era. E eles me falaram que era em Minas Gerais.
Ou seja, isso aqui eu vou trazer em outro momento esse assunto da
Ambev. Mas eu quero aqui dizer que já estamos começando colher as
assinaturas, é um tema importante, não adianta, Deputado Edivaldo, a
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gente ficar nesse bate-boca com a empresa, eu venho aqui na Tribuna,
digo uma coisa e eles vão lá, inventam outra, eu acho que nós temos
que abrir uma CPI, realmente, para averiguar o que estar acontecendo
com a compensação ambiental, porque a empresa nunca investiu em
educação ambiental, nunca investiu nos órgãos de fiscalização, como?
Nós sabemos que tem lá depredação das margens dos rios, que nós
sabemos que tem lá o desmatamento. Nós sabemos que tem lá pessoas
que pegam areia do fundo do rio. E porque não existe também esse tipo
de fiscalização que a empresa que realmente fatura alto com a questão
do rio Mearim. Agora mesmo, tivemos reunião com os Vereadores
Adonias Quineiro, Totias Sampaio, que vieram trazer a preocupação
diante desse acontecimento, que é da indústria Eneva. Então, esse
assunto, essa problemática, não é a problemática, Deputado Zito Rolim,
que só eu trago aqui não, a preocupação é da sociedade civil pedreirense,
de todas as cidades que são banhadas pelo Rio Mearim. Porque são
900 quilômetros e essa indústria Eneva capta a água desse rio que
beneficia tantos maranhenses, pessoas do Alto Mearim, do Médio
Mearim, do Baixo Mearim, e já convidamos várias vezes essa indústria
para vir para cá, Presidente Cleide Coutinho, e ela nunca compareceu
em um convite de uma Comissão da Assembleia Legislativa para
esclarecer o que está fazendo com os recursos que são de
obrigatoriedade da Eneva repassar para a questão da compensação
ambiental. Então, Senhora Presidente, eu mais do que nunca preciso
do apoio de todos os Deputados, mais do nunca preciso do apoio da
Presidência desta Casa para que a gente possa chamar a Eneva para
saber e ela repassar pra gente as cidades que recém os royalties do
petróleo, do gás natural, saber quantas essas cidades já receberam,
porque eu também tenho problemas com os municípios, como a cidade
de Capinzal do Norte e o município de Pedreiras, Deputado Edivaldo.
Capinzal do Norte já recebeu mais de trinta e três milhões dos royalties
do gás natural e o Prefeito também subestimando a inteligência do
povo lá daquela cidade diz que fez uma praça que eu já estou tendo a
informação que essa praça foi por meio do recurso aqui do Governo do
Estado do Maranhão, e fez uma outra praça que parece que é uma
emenda antiga do Deputado, que foi Prefeito lá de Santa Inês, Ribamar
Alves, e mais cinco poços artesianos, imagine, cada poço desse será se
custou seis milhões e seiscentos mil, se você pegar trinta e três milhões
dividido por cinco, vai dar aproximadamente esse valor. E é isso é que
nós temos que saber o que está acontecendo com os recursos do gás,
como está sendo operacionalizado e essa fatura quem é que está se
beneficiando, tirando aí um recurso que poderia melhorar a qualidade
de vida do nosso povo. Pois não, Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - V.Exa.
sabe que a Comissão do Meio Ambiente já esteve lá na Eneva, lá em
Santo Antônio dos Lopes, no primeiro momento, nós estávamos
visando uma outra situação. Essa situação aí já é uma outra mais grave,
porque trata-se da conservação do meio ambiente, da degradação do
rio, e nós queremos um desenvolvimento do nosso estado, do nosso
país, em que as empresas prosperem, que gerem empregos, gerem
renda, mas não podemos perder de vista aquilo que é mais importante,
que o nosso habitat, é o meio ambiente. No entanto, ela não tem dado
muita atenção, inclusive numa ocasião em que fomos visitar, aqui em
São Luís, houve dificuldade para que a gente pudesse adentrar naquela
empresa, porque, senão, nós nem teríamos entramos. Voltamos, mas
eles não deram nenhuma satisfação. Agora, como a coisa está apertando,
eles já estão emitindo notas, mas a gente tem que tomar as providências.
Podem contar comigo e, com certeza, com todos desta Assembleia

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado. Só para concluir, Senhora Presidente, muito
obrigado, Deputado Zito Rolim, eu vi o modus operandi como a Eneva
tratou os Deputados desta Casa, uma falta de respeito, sem consideração
alguma com o povo do Maranhão e, principalmente, com o sentimento
que essa empresa tem de que não poderá sofrer com os rigores da lei,
Deputado Edivaldo, Holanda, porque o sentimento de impunidade
dessa empresa é muito grande. Ela não respeita a Casa do povo, a

Assembleia Legislativa, os Deputados estaduais que são os verdadeiros
e legítimos representantes do povo. Mas eu quero dizer a vocês, nobres
Deputados, e para o povo do Maranhão que nós iremos adentrar nessa
luta, nós iremos aos órgãos fiscalizadores, iremos fazer manifestações,
queremos a mídia nacional e internacional, dentro do Estado do
Maranhão, para que a gente possa mostrar o descaso, possa mostrar o
que está acontecendo com os recursos dos royalties de uma riqueza
natural, mas quem menos é beneficiada é a população, é a natureza, e o
nosso rio que sustenta mais de 80 cidades, no interior do Estado do
Maranhão. Então, Senhora Presidente, quero aqui chamar a
comunicação da Assembleia Legislativa para que possa repercutir esse
tema tão importante, principalmente no momento de hoje em que o
meio ambiente está voltado aí, sempre foi importante, mas está voltado
mais ainda para a mídia internacional. Agora mesmo, a questão do gás
natural é de suma importância...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado, por favor.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Então,
concluindo, Senhora Presidente, é o que eu peço para esta Casa: que
seja repercutido em todo o cenário estadual, nacional e internacional.
O meu muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Por falta de quórum, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Nona Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezesseis de setembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zito Rolim e
Zé Inácio Lula.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Ricardo Rios, Vinícius Louro e Wendell Lages. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Não havendo oradores inscritos no Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo
turno, regime de prioridade o Projeto de Lei Complementar n° 006/19,
de autoria do Poder Judiciário (Mensagem nº 10/19), que altera a redação
do Artigo 144-a da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão, que
foi aprovado e encaminhado à promulgação. Ainda em segundo turno,
regime de prioridade, foi apreciado o Projeto de Lei nº 277/19, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 033/19), que institui a Escola
de Saúde Pública do Estado do Maranhão. Este projeto foi aprovado e
encaminhado à Redação Final, devido ao acolhimento de Emendas.
Também foram aprovados os Projetos de Lei nº 348/19, de autoria do
Poder Executivo (Mensagem nº 043/19), que altera a Lei n° 10.489, de
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14 de julho de 2016, que dispõe sobre a utilização de transferência dos
saldos credores acumulados do ICMS e 379/19, também do Poder
Executivo (Mensagem nº 068/19), que institui o Sistema Maranhense
de Museus – SIMM. Em tramitação ordinária, segundo turno, foi
aprovado o Projeto de Lei n° 095/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que dispõe sobre obrigatoriedade de botão de emergência em
ônibus coletivos. Este último foi encaminhado à redação final, devido
ao acolhimento de Emendas. Os Projetos de Lei nº 250/19, de autoria
dos Deputados Doutor Yglésio e Othelino Neto, que estabelece as
diretrizes estaduais para a implementação de cuidados paliativos
direcionados aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida; 318/19,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera e acresce
dispositivos à Lei nº 10.813/18, que dispõe sobre as diretrizes estaduais
de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. Em primeiro
turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou ainda o Projeto de Lei
nº 289/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 036/19) que
dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do Estado do
Maranhão. Os Projetos de Lei n°s: 118 e 309/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior e o Projeto de Resolução Legislativa n° 044/19, de autoria
da Deputada Andreia Martins Rezende, foram transferidos devido à
ausência dos autores. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram
aprovados os Requerimentos n°s: 491/2019, de autoria do Deputado
Rigo Teles, encaminhando mensagem de congratulação ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, pela nomeação
da Delegada Verônica Serra como titular da Delegacia da Mulher no
Município de Barra do Corda; 492/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações à
população do Município de Tuntum, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no mês de setembro e 496/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, para que seja agendada para o dia 04 de novembro
próximo, uma Sessão Solene para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” e do título de Cidadão Maranhense, ao
Senhor João Vicente de Macedo Claudino, Sujeito à deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento n° 498/2019, de autoria da
Deputada Detinha, para que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 15 (quinze) dias, conforme atestado
médico. Na forma regimental determinou a inclusão na Ordem do Dia
da próxima Sessão dos Requerimentos nºs: 497/19, de autoria do
Deputado Hélio Soares; 499/19, de autoria do Deputado Rigo Teles;
500/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus e 501/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior.  No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado Duarte Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos
Pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de
setembro de 2019.

LEI Nº 11.104, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.

Estabelece diretrizes sobre a regulamentação das
cavalgadas no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes sobre as regras necessárias
para a realização de cavalgadas em vias públicas no âmbito do Estado
do Maranhão, seja em zona rural ou urbana.

§ 1º São consideradas vias públicas todas as superfícies por
onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, o meio fio e o canteiro central.

§ 2º São consideradas vias terrestres urbanas ou rurais, para os
fins desta lei, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as
passagens, as estradas e as rodovias que tenham seu uso regulamentado
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, conforme definido
pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

§ 3º A circulação dos animais, isolados ou em grupos, somente
poderá ser feita sob a condução de um guia, que será o coordenador e
representante da cavalgada.

§ 4º Ao circularem pela pista de rolamento, os animais deverão
ser mantidos junto ao bordo da pista, em conformidade com o disposto
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

§ 5º Fica expressamente proibida a utilização de calçadas ou
passeio público para a cavalgada ou para amarrar os animais.

Art. 2º A responsabilidade pela fiscalização e pelo planejamento
do trânsito ficará a cargo dos órgãos públicos competentes.

Art. 3º Para os fins desta Lei, as seguintes regras de segurança
deverão ser cumpridas:

I – As crianças com idade igual ou superior a 7 (sete) anos
poderão participar da cavalgada, desde que tenham noção de equitação
e estejam acompanhadas dos pais e/ou responsáveis;

II – As crianças menores de 7 (sete) anos de idade poderão
acompanhar a cavalgada somente em charretes, devidamente
acompanhadas dos pais, e/ou responsáveis;

III – É vedada a utilização de foguetes ou outros fogos de
artifício que assustem ou possam assustar os animais;

IV – O cavaleiro deverá observar estritamente práticas de boa
conduta que assegurem a segurança e o bem-estar dos participantes e
dos animais, especialmente:

a) Não sobrecarregar os animais;
b) Acompanhar e manter em bom estado as ferraduras, as selas,

os arreios e os demais equipamentos e apetrechos;
c) Conduzir ou montar somente animais saudáveis, preparados

e bem equipados;
d) Manter em dia a carteira de vacinação dos animais;
e) Manter em ordem os registros, as guias de trânsito animal e

os demais documentos relativos aos animais.
V – É expressamente proibido que o trajeto da cavalgada seja

superior a 40 (quarenta) quilômetros, sem que haja um intervalo mínimo
de 02 (duas) horas, para descanso dos animais;

VI – É permitido o transporte de apenas uma única pessoa em
cada animal.

Art. 4º O coordenador da cavalgada deverá, obrigatoriamente,
através de ofício,     comunicar aos órgãos públicos competentes a data,
o trajeto que será realizado, o horário para início e término da cavalgada,
bem como o número de participantes e de animais, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da realização do evento.

Parágrafo único – O coordenador da cavalgada deverá, no ato
da solicitação de autorização da mesma ao órgão público competente,
apresentar declaração, firmada por médico veterinário, que cada animal
que será utilizado no evento se encontra em condições físicas e de
saúde para enfrentar o trajeto.

Art. 5º Para assegurar a proteção sanitária, fica instituída a
obrigatoriedade dos exames de saúde animal com prazo de validade de
06 (seis) meses.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de setembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, 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
ZÉ  INÁCIO  LULA
ANTÔNIO PEREIRA
DOUTOR YGLÉSIO     (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 550/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº.  277/2019  - INSTITUI a Escola de
Saúde Pública do Estado do Maranhão – ESP/MA e dá outras
providências.

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  17 de  setembro de 2019.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 1041/2019, de 16 de setembro de 2019, nomeando
DORIANE MATOS MENEZES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 060 /2019

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

legalidade do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei n° 006/2015, de
autoria do Senhor Deputado Max Barros, que Institui a Taxa de
Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Transporte,
Manuseio, Armazenagem e Aproveitamento de Recursos Minerários e
o Cadastro Estadual do Controle, Monitoramento e Fiscalização das
Atividades de Transporte, Manuseio, Armazenagem e Aproveitamento
de Recursos Minerários.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Senhor Governador, alega
que os recursos minerários listados no Projeto de Lei nº 006/2015, ora
vetado, são internalizados no Estado do Maranhão por meio de
transporte ferroviário e a exploração desse foi atribuída
constitucionalmente à União:

Art.2l. Compete à União:
(...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:
(...)

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território;
(grifamos).

O art. 77 do Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece
que “as taxas cobradas pe1a União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia (...)”.

O art. 80 do referido diploma legal complementa que, para
efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas
no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as
Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e
dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada
uma dessas pessoas de direito público.

A ressalva legal “no âmbito de suas respectivas atribuições”
pressupõe a competência específica do poder de polícia conferida a
cada ente político para instituição das taxas.

No caso vertente, tratando-se de transporte ferroviário
interestadual, falece ao Estado do Maranhão a competência para
instituição da taxa de fiscalização sobre esta atividade, eis que somente
à União foi conferido tal direito.

Nessas circunstâncias e considerando que, na forma do art. 66,
$ 2º da Constituição da República, o veto abrangerá texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, o veto deverá recair sobre
todo o caput do artigo 1º, que institui a taxa e estabelece o fato gerador.
Dito em outras palavras, quando é possível vetar exclusivamente a
palavra “transporte”, o que sanaria tal inconstitucionalidade, uma
vez que não há qualquer vício se a taxa cuidasse exclusivamente de
manuseio, armazenagem e aproveitamento. ou se especificasse a
exclusão do transporte ferroviário.

Por consequência lógica, excluída a hipótese de incidência por
meio do veto ao art. 1º, do Projeto de Lei nº 006/2015, a proposta
legislativa resta prejudicada, vez que o tributo perdeu a razão de ser de
sua instituição.

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

Frisa-se que a proposta é meritória e atende a fins nobres, a
exemplo da preservação do meio ambiente e da saúde da população,
podendo ser reapreciada em outros termos, em uma nova proposição
legislativa, que supere o problema apontado e eventuais outros debates
pertinentes, a exemplo da incabível partilha veiculada no parágrafo
único, art. 12, do Projeto de Lei.

Estas, portanto, são as razões que fizeram Sua Excelência, o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, opor veto integral ao
Projeto de Lei nº 006/2015.

No controle 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, senão vejamos:

Art. 47 – O projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa será enviado à sanção governamental. Se for
considerado inconstitucional, no todo ou em parte, ou
contrário ao interesse público, o Governador vetá-lo-á, total
ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contando da
data do recebimento, e comunicará os motivos do veto ao
Presidente da Assembleia Legislativa dentro de quarenta e
oito horas.
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O prof. Msc. Marcos Antônio Striquer Soares, em seu texto

“O veto. Controle jurídico do veto presidencial: é possível? É
necessário?”, deixa claro que a existência do veto por interesse público
é um fato inexorável do sistema de governo adotado pela nossa
Constituição:

O veto é um ato político, caracterizando-se como instrumento
do sistema presidencialista pelo qual o chefe do Poder Executivo discorda
de projeto de lei já aprovado na Casa Legislativa.1

 Diante dos fundamentos e da análise dos dispositivos
Constitucionais citados, ratifica-se o afirmado pelo Governador em
suas razões do veto total.

Convém destacar, ainda, que o ato de veto guarda uma margem
de discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa Legislativa
ponderar se prospera ou não o destacado.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 006/2015, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 006/2015, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de março de 2019.

Deputado Neto Evangelista - Presidente
Deputado Duarte Júnior - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 407/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar

Estadual nº 008/2019, de autoria do Poder Judiciário, que Altera e
acresce dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), além de outras providências.

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.

A Propositura de Lei sob exame visa alterar a redação do art.
8º, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão (Lei Complementar nº 14 , de 17 de dezembro de 1991),
para criar uma Vara Agrária na Comarca da Ilha de São Luís, com
competência em todo o Estado, para dirimir conflitos fundiários que
envolvam litígios coletivos.

Propõe ainda, nova redação ao inciso I, do art. 7º e ao inciso I
do § 1º do art. 8º-A, também da mencionada Lei Complementar,
modificando o quantitativo de juízes titulares e auxiliares na Comarca
e Termo Judiciário de São Luís.

Justifica o presente projeto pela necessidade de atender à
crescente demanda de ações decorrentes de conflitos agrários, bem
como a diminuição do número de casos de violência no campo no
Estado do Maranhão, detentor de um dos maiores índices do país,
esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de lei.

No que tange às Leis Complementares, 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”.

Por seu turno, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu
artigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para
definir sua organização administrativa.

Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os
seguintes princípios. (...)

Ademais, os Estados organizarão sua justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição, sendo lei de organização
judiciária de inciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, § 1º, da
Constituição Fderal).

Nessa quadra, o presente projeto de lei complementar é de
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa
reservada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para
dispor como bem entende de sua organização, desde que não atente
contra normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal
projeto também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

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

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº
008/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 008/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 468 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 327/2019, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Estabelece a obrigatoriedade
para que fornecedores de serviços prestados de forma contínua estendam
o benefício de novas promoções a consumidores antigos.

A Constituição Federal reservou à União legislar sobre prestação
dos serviços de telecomunicações:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
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IV - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;
 [...]

Como se vê, a competência é exclusiva da União  para legislar
sobre telecomunicações, e explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de Telecomunicações.

Em que pese o art. 1º, do Projeto de Lei em análise, discipline
que não será uma extensão imediata, mas sim apenas se os
consumidores solicitarem, a proposta incide no mesmo impedimento
das normas paulista e pernambucana questionadas no Supremo Tribunal
Federal, pelas ADIs 5399/SP e 5939/PE. Nestas ações, a Procuradoria
Geral da República já se manifestou acerca da inconstitucionalidade
das normas, tendo em vista o fundamento acima.

Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa,
por ser competência da União dispor sobre serviços de
telecomunicações, como é o caso em espécie.

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

327/2019, 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 327/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de setembro de 2019.

Presidente  Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 469/2019

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

parecer, o Projeto de  Lei nº 438/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que “Considera de Utilidade Pública a
Associação Cristã Beneficente de Vitória do Mearim - ACBVIM,
com sede o foro no Município de Vitória do Mearim, 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 entidade civil, de direito privado, sem fins
lucrativos, e tem por finalidade desenvolver trabalhos nas áreas:
educacional, de assistência social e outras atividades beneficentes entre
seus membros.

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 438/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 473 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 311/2019, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Institui o Programa de
Reconhecimento, Capacitação e Remuneração das Parteiras
Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Programa
de Reconhecimento, Capacitação e Remuneração das parteiras
tradicionais do Estado, objetivando: garantir a real inclusão do parto
domiciliar; resgatar e manter vivo o saber tradicional; apoiar as
iniciativas das parteiras tradicionais na luta pela humanização do parto
e do nascimento.

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/88).
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/
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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
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,
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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 de Lei 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 de Lei está garantido o direito a um
parto humanizado realizado por parteiras tradicionais.

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.   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.]”

Sucede que se faz necessário fazer algumas alterações para
adequar o Projeto de Lei à constitucionalidade e à técnica legislativa,
com alterações na Ementa e no art. 1º. No tocante a Ementa, retirar a
palavra Remuneração, pois no conjunto do Projeto de Lei não menciona
a questão remuneratória, bem como acrescentar a expressão
“Diretrizes”. Já no art. 1º alterar a redação para deixar claro que
estabelece diretrizes, da seguinte forma, o que sugerimos a aprovação
com a Emenda Modificativa, abaixo:

Ementa: Estabelece as Diretrizes do Programa de
Reconhecimento e Capacitação das Parteiras Tradicionais
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica previsto as Diretrizes para o Programa de
Reconhecimento e Capacitação das parteiras tradicionais
do Estado, objetivando:

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

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

Lei nº 311/2019, nos termos da Emenda Modificativa acima descrita.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 311/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 505/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 385/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do
Curso, que altera o art. 1° da Lei Estadual     n° 10.840, de 30 de
abril de 2018.

O Projeto de Lei em análise altera o art. 1° da Lei Estadual n°
10.840, de 30 de abril de 2018, estabelecendo que:

“Art. 1º Fica concedida gratuidade de entrada nos estádios,
ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado do
Maranhão às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e seu acompanhante”

A referida alteração do dispositivo visa deixar claro o alcance
do texto legal, impedindo interpretações que limitam o alcance da
gratuidade somente aos casos de “competições”, que sequer são comuns
em nosso estado, o que acaba por inviabilizar a gratuidade.

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.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

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

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico e proteção
e integração social das pessoas portadoras de deficiência (inciso I
e XIVdo art. 24 da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de
meia entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a
locais públicos de cultura, esporte e lazer. Competência
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concorrente entre a União, Estados-membros e o Distrito
Federal para legislar sobre direito econômico. Controle
das doações de sangue e comprovante da regularidade.
Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI
3.512, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006,
Plenário, DJ de 23-6-2006.)

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

Todavia, inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades (§3° do art. 24 da CF/88).

Assim sendo, o Estado poderá exercer sua competência plena
em virtude da ausência de normas gerais acerca da matéria em apreciação
(Direito Econômico e proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência).

Quanto ao conteúdo, a Corte Suprema já decidiu que “[...]
Mais do que simples instrumento de governo, a
nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem
realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de
ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado
pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.[...] (STF
- ADI: 1950 SP , Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 03/11/
2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00004
EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p.
56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153).

Em sintonia com isso, apesar da Constituição assegurar a livre
iniciativa (art. 170 da CF/88), por outro lado, determina o art. 203 da
Constituição Federal que a assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos, além de outros, a habilitação e reabilitação
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração
à vida comunitária.

Além disso, o princípio da igualdade se afigura como diretriz
para a realização e promoção da cultura, ao esporte, ao turismo e
ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas
(art. 42, III, da Lei n° 13.146/2015).

Nesse contexto, o princípio em epígrafe caracteriza-se por ser
norma cujo comando está voltado tanto ao legislador ordinário, como
para o intérprete na aplicação da norma ao caso concreto.

Para Celso Bandeira de Melo aduz que (O conteúdo Jurídico
do princípio da Igualdade, 3° edição, 2010, p. 10) “A lei não deve ser
fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador
da vida social que necessita tratar equitativamente todos os
cidadãos”.

Desse modo, a Carta da República veda tão somente
discriminação arbitrária sem razões ou critérios, impedido a concessão
de privilégios para determinados contribuintes.

Por esse prisma, a proposição legislativa visa a concretizar da
Política Nacional de Integração das Pessoas com Deficiências (Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989).

Sendo assim, não podemos olvidar, ademais, que a Lei n°
13.146/2015, estabeleceu no art. 2° do Estatuto da Pessoa com
Deficiência que serão considerados pessoas com deficiências aquelas
que tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, de longo prazo, que pode dificultar a convivência.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência , além disso,
estabelece que o poder público deve promover a participação da
pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais,
culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo,
devendo assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços
prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das
atividades (art. 43, II, da Lei n° 13.146/2015).

Por tais razões, a referida alteração do dispositivo visa deixar
claro o alcance do texto legal, impedindo interpretações que limitam o

alcance da gratuidade somente aos casos de “competições”, que sequer
são comuns em nosso estado, o que acaba por inviabilizar a gratuidade

Portanto, a proposição em análise não possui nenhum vício
material de constitucionalidade, pois valoriza e contribui para
concretização e promoção da Política Nacional de Integração das
Pessoas com Deficiências à vida comunidade.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 385/2019, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 385/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 507/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 150/2019, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre diretrizes
para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na
rede pública e privada de educação do Estado do Maranhão.”

O Projeto de Lei em tela, na sua ementa, diz que, Dispõe sobre
Diretrizes para a instituição do Programa de Reciclagem de Resíduos
Sólidos nas Redes Públicas e Privadas e no seu texto prevê normas de
execução.

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.

  Com efeito, 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 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
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
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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”

O Poder Executivo exercendo a sua função criou a Política
Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação
Ambiental do Estado do Maranhão através da Lei nº 9.279, de 22
de setembro de 2010 e a Lei 10.796, de 1º de março de 2018 “Aprova
o Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão.”

O art. 2º, da Lei que aprova o Plano Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão estabelece que o referido Plano “deve ser
executado de acordo com o disposto no art. 225 da Constituição
Federal, na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981), na Política Nacional de Educação Ambiental
(Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999), na Política Estadual de
Educação Ambiental (Lei Estadual nº 9.279, de 20 de dezembro de
2010), bem como no seu Decreto Regulamentador (Decreto nº 28.549,
de 31 de junho de 2012), no Decreto Estadual nº 30.763, de 13 de maio
de 2015, que regulamenta a criação da Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Maranhão - CIEA e na Lei Estadual nº 10.099,
de 11 de junho de 2014, que regulamenta o Plano Estadual de
Educação.”

O Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, em
anexo, a Lei supramencionada no item 9.1 prevê Criação e apoio as
Escolas Sustentáveis, no item 9.3 Educação Ambiental voltada à
abordagem dos resíduos sólidos, na tabela 3 a Diretriz 1 – Redução de
geração de resíduos por meio de incentivo às práticas ambientalmente
adequadas de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nota-se que que a Política de Educação Ambiental já existe no
Estado do Maranhão com suas diretrizes estabelecidas, com estruturas
complexas e detalhadas e a matéria tratada no Projeto, em análise, já
está inserida no mencionado Plano Estadual.

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

nº 150/2019 por já existir Política Estadual de Educação Ambiental
e o Sistema Estadual de Educação Ambiental do Estado do
Maranhão e Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 150/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 508/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 400/2019, de autoria
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a instituição
do ‘’Programa Farmácia Solidária’’, a ser desenvolvido pela Secretaria
de Saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Em síntese, o “Programa Farmácia Solidária” consiste na
implantação de unidades de recepção de medicamentos doados, triagem,
e dispensação de substâncias à população do Maranhão, ficando a sua

estrutura administrativa vinculada à Secretaria do Estado de Saúde do
Maranhão.

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.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração
das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente
observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos
pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os
vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto
substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou
princípios estabelecidos na Constituição” (MENDES, COELHO e
BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, Curso de Direito Constitucional).

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.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria é de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda
quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o
condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-
12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.)

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “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.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:
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“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual. [...]
__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do
Estado: II – iniciar o processo legislativo na forma e nos
casos previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre
a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da lei;[...]”

 Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente,
na mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

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. (...)

De mais a mais, o programa em análise viola o disposto no art.
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez que
cria despesa de caráter continuado por um período superior a dois
exercícios financeiros.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar criar
programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve matéria
relativa a organização administrativa e atribuições das Secretárias de
Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, violando o
princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

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

400/2019, por encontra-se eivado de 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 400/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  510 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 093/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao ao Senhor
José de Arimatéia Alves Vieira.

Registra a justificativa do autor, que o homenageado, o José de
Arimatéia Alves Vieira (Arimatéia júnior) natural da cidade de Pedreiras
MA, nasceu em 07 de Julho de 1.963, filho de Beatriz Alves Vieira
cofundadora da entidade CRESMAN, lavadeira, quebradeira de coco
babaçu e professora, e João Sebastião dos Santos, Barbeiro que
estabelecia-se no então bairro trizidela, nas barrancas do Mearim. Desde
muito jovem, entendeu que precisava ajudar a cuidar dos irmãos, e o
fez pelo trabalho, quando em terreno do cresman, conseguiu cuidar de
canteiros de cebola, cheiro-verde, e tomates, hortaliça que ajudava no
dia-dia da família. Também lidou com artesanato, cujas peças vendia
no então entroncamento Peritoró, saindo de pedreiras aos sábados e
domingos, as cinco da madrugada, e só retornando na madrugada de
segunda feira, já para cumprir suas obrigações escolares. As atividades
foram incentivadas pelo fundador do CRESMAN (centro de
recuperação Santa Maria Madalena) Padre Lula, e depois, pelo Padre
Jacintho, então párocos da Igreja Matriz de São Benedito, instituição
que prestava assistência às mulheres do Cresman, e aos seus filhos,
dando-lhes educação, profissão e inclusão social. Más foi com a cheia
de 74 (1.974) que Arimatéia ganhou notoriedade, ao se ver fazendo
trabalho de adulto, tendo apenas 12 anos, trabalhando no mutirão
(construção de casas populares para os atingidos pela cheia do rio
Mearim) para que a família pudesse usufruir da casa própria. Quer
dizer... a mãe era a inscrita no programa, más essa tinha que trabalhar,
no que Arimatéia a substituía na lida diária do “grupo de homens” que
construíam as casas. Foi aceito por benevolência do grupo, já que
tratava-se de uma criança, mas que, cuja mãe tinha a necessidade da
casa. Após essa conquista, Arimatéia ainda menor (14 anos) a convite
de uma Tia (Cefra Pereira Vieira) foi para o Rio de Janeiro, onde
exerceu a atividade de Office Boy (continuo) na Câmara de Comercio
e Industria japonesa) por dois anos, período em que achou-se apto a
constituir família, fazendo-o em retorno à cidade natal. Dada a falta de
oportunidades, e estudo primário não concluído, Arimatéia foi vendedor
ambulante, lidando principalmente com alimentos, depois foi carroceiro,
e nas brincadeiras de fins de semanas, descobriu com o promotor de
eventos Zé Romário, a vocação para microfone, ou seja... comunicação.
Este possuía um ambiente festivo, cuja publicidade era feita em um
fusca com Arimatéia a propagandear os eventos do bairro mutirão. A
nova atividade foi vista pelo politico Cleber Carvalho Branco, ex
membro desta casa, que juntou-me a João do Valle em eventos outros,
quando então, também passei a prestar serviços para as lojas do grupo
Claudino, grupo C.Rolin, Melodisc, entre outros, sempre ao microfone,
usando de criatividade e conquistando mercado. Tempo passou, a ponte
caiu, e o então Governador Luis Rocha foi inaugurar a nova ponte (a de
estrutura metálica) sobre o Rio Mearim, no que Arimatéia em palanque
das autoridades, as apresentou aos Pedreirenses, e logo foi convidado
a fazer parte dos quadros da primeira emissora da cidade (Rádio Cultura
de Pedreiras) passando à condição de propagandista para radialista,
fazendo parte da primeira equipe de comunicadores da emissora, junto
a Cicero Queiróz, Olívio Saldanha, Cantanhede, entre outros. Foi na
radiodifusão que encontrou a vocação, principalmente em Imperatriz,
onde por indicação da gerência do armazém Paraíba (gerencia do Sr.
Gumercindo) veio a Imperatriz apresentar-se ao empresário da
comunicação Moacyr Sposito, com quem trabalhou por longo período.
Além da emissora onde iniciou sua trajetória em Pedreiras, Arimatéia
trabalhou na Rádio Carajás AM de João Lisboa, Sbt e Mirante em
Imperatriz, mas foi na Rádio e TV Nativa Fm com o empresário
Raimundo Cabeludo que encontrou a parceria que deu certo, estando
nas duas emissoras por quase trinta anos, estando detentor dos títulos
de cidadão Imperatrizense, João Lisboense, Larroquense, e Edison
Lobense. Com família (por parte da mãe) oriunda de Cantanhede-Ma.,
Arimatéia tem ramificações no Vale do Itapecuru, Vale do Pindaré, por
toda a região do Mearim, e região Tocantina. Procurar servir, informar
com responsabilidade, e primar pela prática do bem é seu cotidiano
aos conterrâneos.

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
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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 093/2019, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio.

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 093/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 511/2019

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”.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a Proposição de
Lei em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela
rejeição da presente proposição de Lei, não adotando, portanto, o
voto da lavra do Senhor Deputado Fernando Pessoa, então Relator da
matéria. Dando prosseguimento à tramitação da propositura, compete-
nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do
artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela
rejeição da propositura de Lei, conforme rejeitada na Reunião desta
Douta Comissão, realizada no dia 27 de agosto do corrente ano, nesta
Casa Legislativa, em que pese os propósitos do autor do Projeto de
Lei e do Relator designado anteriormente, o que discordamos das razões
apresentadas com base nos fundamentos seguintes.

Segundo o Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído, no âmbito
do Estado do Maranhão, o Programa de Incentivo à Renegociação de
Dívidas e Combate ao Superendividamento. (art. 1º).

O Programa de que trata a propositura 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). (art.
2º).

Consta no Projeto de Lei que os fornecedores cadastrados
gozarão dos seguintes benefícios: I – consultar todas as reclamações e
CIP’s abertas em face do seu estabelecimento comercial; II – receber e
responder, eletronicamente, todas as CIP’s abertas em seu nome; III –

prevenção e celeridade na solução de problemas decorrentes das relações
de consumo; IV – praticidade e economicidade. (art. 2º, §1º).

Acrescenta que os fornecedores interessados em aderir ao
Programa de que trata esta Lei deverão atender aos seguintes requisitos:
I – assinar Termo de Responsabilidade e Compromisso junto aos órgãos
de Defesa do Consumidor, que deverá conter: a) Contrato Social do
estabelecimento comercial; b) Comprovante de Cadastro na Receita
Federal; c) Instrumento de Procuração Pública do representante do
fornecedor que assinará o termo supracitado; d) E-mail e telefone
institucional; e) Atribuição de acompanhamento das CIP’s geradas e
observância da apresentação de respostas no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, nos termos do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de
março de 1997; f) Incumbência de renegociação de dívidas dos
consumidores inadimplentes, em observância à capacidade econômica
destes; g)  A ressalva de que o não envio de resposta no prazo definido
na alínea “e” deste inciso poderá acarretar  instauração de Processo
Administrativo de Reclamação e resultar na inclusão do nome do
fornecedor nos Cadastros de Reclamação Fundamentada Estadual e
Nacional, bem como na aplicação das sanções previstas em lei,
observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa. II – manter
atualizado o Termo de Responsabilidade e Compromisso de que trata
o inciso I deste artigo. (art. 2º,§2º).

E mais, que o descumprimento dos preceitos constantes desta
Lei implicarão nas seguintes penalidades, observados os direitos ao
contraditório e a ampla defesa: I – advertência, nos 2 (dois) primeiros
descumprimentos; II – suspensão do Programa pelo prazo de: a) 3
(três) meses quando do terceiro descumprimento; b) 6 (seis) meses
quando do quarto descumprimento; c) 12 (doze) meses quando do
quinto descumprimento; d) 24 (vinte e quatro) meses quando do sexto
descumprimento; e) proibição de participação do Programa após o
sétimo descumprimento. (art. 3º).

Por fim, não se aplica o disposto nesta Lei ao consumidor
cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, ou
sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito
de não realizar o pagamento. (art. 5º).

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 158/2019.

Na análise formal, faz-se o questionamento constitucional sobre
se parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor (na essência) seja
políticas públicas, 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:
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)
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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.

Assim sendo, os dispositivos da norma estadual inviabiliza
a continuidade da proposição em análise, visto que a implantação
do Programa de Incentivo à Renegociação de Dívidas e Combate
ao Superendividamento no âmbito do Estado do Maranhão,
perpassa pela gerência e implementação de órgãos do Poder
Executivo.

Além disso, caso seja considerado que a proposição em análise
não é uma lei que cria a atribuição, mas sim autoriza o Executivo a fazer
a determinação desta atribuição. Assim, este Projeto de Lei seria
considerado como autorizativo, o que também não é permitido:

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

Sendo assim, a matéria constante do presente Projeto de Lei,
viola os princípios constitucionais da reserva de iniciativa e da separação
dos poderes.

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

pela rejeição do Projeto de Lei em comento.
É o voto.

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

votam por maioria pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
158/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Fernando Pessoa.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  512 /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.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a Proposição de
Lei em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela
aprovação da presente proposição de Lei, não adotando, portanto, o
voto da lavra do Senhor Deputado Doutor Yglésio, então Relator da
matéria. Dando prosseguimento à tramitação da propositura, compete-
nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do
artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela
aprovação da propositura de Lei, conforme aprovada na Reunião desta
Douta Comissão, realizada no dia 27 de agosto do corrente ano, nesta
Casa Legislativa, em que pese os propósitos do Relator do Projeto de
Lei designado anteriormente, o que discordamos das razões apresentadas
com base nos fundamentos seguintes.

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.

Registra a justificativa do autor que conforme disposto em
nossa Carta Magna, a segurança é garantia fundamental do cidadão e, é
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a matéria
constante do Projeto de Lei não viola os princípios constitucionais.

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

321/2019, de iniciativa do Senhor Deputado Wellington do Curso.
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, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 514/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n° 388/2019, de autoria do
Senhor Deputado Adriano, que “dispõe sobre a cassação da inscrição
estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais e dá
outras providencias”.

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.



QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2019                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
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.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrente sobre o meio ambiente e responsabilidade
por danos ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, da CF/1988).

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

De outra parte, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe do
Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

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

A proposição em análise, não possui qualquer espécie de
renuncia de receita, uma que dispõe sobre possibilidade de cassação
da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais
e dá outras providencias.

Em última análise, qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa possui competência para iniciar o processo legislativo
estadual em matéria tributária, quando não implicar em renúncia
fiscal (LC n°101/00, art.14), conforme aplicação do art. 43, parágrafo
único da Constituição do Estado do Maranhão.

Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que o
§3º, do art. 225 da Constituição estabelece que “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

De igual sorte, o art. 3º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em conformidade
com o Texto Constitucional, estabelece que “as pessoas jurídicas serão
responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”.

Em sintonia com isso, o inciso V, do art. 18 da Lei Estadual nº
10.977, de 19 de dezembro de 2018, que institui o Código de Defesa
do Contribuinte do Estado do Maranhão, estabelece que é vedado
“suspender ou cassar inscrição do contribuinte no Cadastro Geral de
Contribuinte do Estado do Maranhão, sem motivo fundamentado ou
comprovado por agente do Fisco, observando o princípio do
contraditório e ampla defesa”.

Nesse contexto, verifica-se que a proposição não afronta o
exercício de direitos e liberdades econômicas dos contribuintes, tendo
em vista que a penalidade de cassação da inscrição estadual, só poderão
ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória relativa
ao crime de maus-tratos aos animais, oportunizando, portanto, o direito
à ampla defesa e o devido processo legal, consoante inteligência dos
art. 1° e 2° da Proposição.

Ademais, não devemos olvidar o inciso V do art. 97 do Código
Tributário Nacional, versa que somente a Lei poderá estabelecer: “a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”.

Além disso, o direito tributário possui uma função extrafiscal,
que não tem como objetivo principal carrear recursos para os cofres

públicos, mas visa estimular ou desestimular determinadas atividades
econômicas, sociais, ambientais, culturais, entre outras.

Dessa forma, ao criar a possibilidade de cassação do Cadastro
de Contribuintes do Estado, quando a empresa for responsabilizada
pela prática de maus-tratos e abusos aos animais, o objetivo precípuo
é justamente inibir esses delitos ao meio ambiente, preservando a vida
animal que possui função essencial na manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

Entretanto, verifica-se que o prazo de 10 anos, após o trânsito
em julgado, para solicitar uma nova inscrição, consoante §2°, do art. 2°
da Proposição em análise, revela-se irrazoável, desproporcional e
atentatório a livre iniciativa (art. 170 da CF/1988), uma vez que, o
próprio tipo penal, prevê como penalidade máxima a detenção, de três
meses a um ano, e multa.

Sendo assim, propõe-se, nos termos da emenda n° 1 em anexo,
a redução do período impeditivo para uma nova solicitação de inscrição
estadual pelo prazo máximo de 1 (um) ano, compatível com os
objetivos colimados na proposição, sem, no entanto, se demonstrar
irrazoável ou desproporcional, tendo em vista que a paralização das
atividade por uma década pode significar o próprio encerramento das
atividade empresariais.

Isto posto, observa-se que as alterações se encontram em
perfeita consonância com o Sistema Tributário Nacional.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 388/2019, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade, sugerindo,
ademais, a emenda modificativa ao projeto originário, visando afastar
o irrazoável e desproporcional ato atentatório a livre iniciativa (art.
170 da CF/1988) em relação à penalidade de Cassação da Inscrição
Estadual por prática de maus-tratos e abusos a animais, da seguinte
forma:

Dê-se ao § 2º, do art. 2º do Projeto de Lei n° 388/2019, passando
a ter a seguinte redação:

“Art.2°........................................................................................................................................................
[...]
§2º A proibição a que se refere o parágrafo anterior será pelo
prazo de 1 (um) ano, contado a partir do trânsito em julgado
da decisão judicial a que se refere o caput deste artigo.”

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 388/2019, nos termos do
voto do Relator, com a emenda modificativa acima sugerida.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 515 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 019/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
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admiração por Max Müller de Almeida Cruz, por todo empenho e
dedicação por ser voluntário em ajudar o pequeno Nicolas Pereira
Silva, no sonho de adquirir uma moradia digna.

Registra o autor da propositura, que o Senhor Max Müller de
Almeida Cruz, tem 25 anos de idade, exerce a função de policial militar,
e mesmo assim tem mostrado sua dedicação em ser voluntário ajudando
Nicolas no sonho de adquirir uma moradia digna.

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 019 /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 nº 019/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 516 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 094/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Hélio Soares, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Daniel
Domingues de Sousa Filho, natural do Município de Arari- Maranhão.

Registra a justificativa do autor, que o homenageado, o Senhor
Daniel Domingues de Sousa Filho é filho do casal Daniel Domingues
de Sousa e Iria de Oliveira Sousa, nascido no povoado de Barreiros na
cidade de Arari, em 20 de julho de 1977. Casado com a Sra. Adalmara
Mendes Sousa, com quem teve os filhos Sofia Domingues de Sousa e
Daniel Domingues de Sousa Neto. Estudou o ensino básico na Escola
Municipal de Barreiros e Escola Pr. Paulo Pereira Rêgo, esta última na
cidade de Arari. O ensino fundamental cursou no Colégio Arimateia
Cisne e SEMA, na cidade de Arari – MA. Cursou o Ensino Médio no
Liceu Maranhense, na capital São Luís – MA. Estudou História
bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, não
concluindo o curso. É Bacharel em Direito pela Universidade Ceuma,
em São Luís – MA. O homenageado é Servidor Público Estadual,
advogado militante, consultor, palestrante, conferencista com
especialização em Direito Processual Civil e Direito Administrativo
pela FIJ/RJ.

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 094/2019, de autoria do Senhor Deputado
Hélio 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 094/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº519  /2019

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 029/2019,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a
exigência de comprovação de equidade salarial entre homens e mulheres
para as empresas que contratarem com o Poder Público Estadual e dá
outras providências.

Na Mensagem nº 055/2019, esclarece o Governador do Estado
nas razões do veto parcial, que o projeto de lei em comento, em linhas
gerais, tem por objetivo tornar obrigatória, para fins de contratação
com a Administração Pública Estadual, a comprovação de equidade
salarial no quadro de funcionários da empresa vencedora de processo
licitatório.

Esclarece ainda, na Mensagem Governamental, Inicialmente,
há de se registrar que a proposta é meritória vez que reforça as
disposições do art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República e do
art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, as quais vedam o
estabelecimento de impedimentos para o exercício de funções, de
diferença de salário e de critério de admissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
ao § 1º e ao § 2º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 pelas razões a
seguir delineadas.

O § 1º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 assim dispõe:

Art. 2º A empresa vencedora do processo licitatório deverá
comprovar o cumprimento da exigência de equidade
salarial, na data de celebração do contrato.
§ 1º O documento apresentado pela empresa que comprove
o cumprimento da exigência de equidade salarial deverá
ser assinado pelo gestor de pessoal, administrador financeiro
ou outro responsável técnico que ateste e descreva o nome
de todos os funcionários da instituição, com os
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respectivos cargos, gênero, tempo de serviço, atribuições,
grau de instrução e remuneração.
[grifo nosso]

Conforme visto, o referido dispositivo estabelece que a
comprovação do cumprimento da equidade salarial dar-se-á por meio
da apresentação de documento que ateste e descreva o nome de todos
os funcionários da instituição, bem como seus respectivos cargos,
gênero, tempo de serviço, atribuições, grau de instrução e remuneração.

Desse modo, ao estabelecer a necessidade de apresentação de
informações sobre todos os funcionários da instituição a ser contratada,
o Projeto de Lei nº 029/2019 tornou obrigatória a apresentação de
informações sobre funcionários que não atuam diretamente na execução
do objeto contratado, inclusive aqueles pertencentes às outras sucursais
e filiais da licitante vencedora.

Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que exigência
constante do § 1º do art. 2º da proposta legislativa em apreço, haja
vista o ônus excessivo imposto à Administração Pública quando da
aplicação da lei, infringe os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade.

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

Considerando a redação constante do § 1º do art. 2º do Projeto
de Lei nº 029/2019, eventual contratação com a referida instituição
financeira exigirá que a Administração Pública Estadual realize, sem ter
poderes para tanto, análise pormenorizada (cargos, gênero, tempo de
serviço, atribuições, grau de instrução e remuneração) de elevado
quantitativo de funcionários, independentemente da respectiva atuação
no bojo de contrato celebrado com o Estado do Maranhão, razão pela
qual forçoso o reconhecimento da inconstitucionalidade material do §
1º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/ 2019.

Por fim, o § 2º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 estabelece
a possibilidade de prorrogação do prazo concedido às empresas para
comprovação da prática da equidade salarial, nos seguintes termos:

Art. 2º A empresa vencedora do processo licitatório deverá
comprovar o cumprimento da exigência de equidade salarial,
na data de celebração do contrato.
[...]
§ 2º O prazo a que se refere o caput deste artigo é prorrogável,
uma única vez, por igual período, desde que
fundamentadamente requerido ao órgão da Administração
Pública responsável pelo processo licitatório.
[grifo nosso]

A redação do dispositivo está intrincada, não sendo possível
compreender com nitidez a intenção da proposta legislativa, em especial
nos trechos destacados supra, vez que o caput do art. 2º não
estabeleceu qualquer período, limitando-se a fazer referência à
data de celebração do contrato.

Em que pese a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, possibilitar
à Administração Pública a prorrogação do prazo de convocação
concedido pela Administração Pública para que o licitante vencedor
formalize a assinatura do contrato administrativo, o § 2º do art. 2º da
proposta legislativa, por inadequada técnica legislativa, teve sua
aplicação comprometida ao fazer menção a lapso temporal não
especificado no caput.

Os vícios redacionais, ao comprometerem a aplicação do
referido dispositivo, contribuem para a insegurança jurídica, o que gera
inconstitucionalidade.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade

Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste
a razão ao Governador, em vetar os § 1º e § 2º da Propositura de Lei,
por padecer de vício de inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões
do veto governamental são convincentes.

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

PARCIAL aposto aos § 1º e § 2º do Projeto de Lei nº 029/2019, por
estar eivado de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 029/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  17  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 520/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 424/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto
Cultural Jovens do Amanhã, com sede o foro no Município de
São Luís, 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 pessoa jurídica de direito privado, de caráter
filantrópico, sem fins lucrativos, e tem por finalidades: intensificar
Projetos de Segurança Alimentar, bem como promover o amparo às
crianças e aos adolescentes carentes e promover a assistência social
educacional, saúde, esporte e lazer, o turismo e artes em escolas, creches
comunitárias e comunidades em geral.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 424/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 523 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 097/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Empresário
João Vicente de Macêdo Claudino, natural da Cidade de Cajazeiras,
Estado da Paraíba .

Registra a justificativa da propositura, que o homenageado, o
Senhor João Vicente de Macêdo Claudino, é formado em Ciências
Econômicas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. É sócio-
propritário da Empresa SOCIMOL S/A, tendo assumido importantes
funções no Grupo Claudino (que tem atividades econômicas, no âmbito
do Estado do Maranhão). Sua preocupação com o desenvolvimento do
Estado do Piauí, o levou a ocupar Cargos na sua Administração Pública,
inclusive, no Primeiro Escalão do Governo, como Secretário Estadual
da Indústria e Comércio. Nas Eleições do ano de 2006, foi eleito Senador
da República, tendo exercido Cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora
do Senado Federal.

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 097/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno.

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 097/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 526/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 101/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Adelmo Soares, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, in memoriam à
Senhora Maria de Jesus Ferreira Bringelo.

Registra o autor da propositura que a homenageada, a Senhora
Maria de Jesus Ferreira, popularmente conhecida como Dona Dijé,
mulher negra, quebradeira de coco babaçu, que em vida lutou pelos
direitos dos quilombolas no Estado do Maranhão.

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 101/2019, 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 101/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER 527/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 443/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que “Considera de Utilidade Pública a Companhia
Oficina de Teatro – COTEATRO, no Município de São Luís,
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).

A COTEATRO com sede em São Luís e foro em todo o Estado
do Maranhão é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada por
artistas, técnicos e professores de Artes, com objetivo de promover a
produção e difusão das Artes Cênicas, realização de cursos de informação
e formação profissional.

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 443/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 529/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 415/2019, de
autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Altera
dispositivos da Lei nº 9.507, de 29 de novembro de 2011, que Dispõe
sobre a reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados no
Estado do Maranhão.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a adequação
ao direito já garantido às gestantes pela Lei em vigor, reservando-
lhes durante todo o período gestacional, bem como quando
acompanhando crianças de colo com até um ano e seis meses de
idade, vagas preferenciais nos estacionamentos públicos e
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir
melhor comodidade.

Referida matéria é de competência concorrente dos entes
federados (art. 24, XII e XV, CF/88), não incorrendo na competência
privativa da União de legislar sobre Trânsito e Transporte (art. 22, XI,
CF/88).

Esse tema já foi discutido pelos tribunais pátrios, a exemplo
do que segue abaixo:

(TJ/DFT – 20170020169384 DF 0017750-
53.2017.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de
Julgamento: 25/09/2018, CONSELHO ESPECIAL, Data de
Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: 18/19)

Desta feita, o Projeto de Lei ora analisado é legal, jurídico e
constitucional e atende aos requisitos da técnica legislativa, estando
apto a adentrar o ordenamento jurídico.

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

415/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 415/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 530/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 021/2019, proposta pelo Senhor

Deputado Glalbert Cutrim, que propõe o envio de “Moção de
Repúdio” pela agressão sofrida do Vereador Edmilson Marques
dos Santos, no último dia 26 de agosto, no Município de
Cantanhede - MA”.

  Registra o autor da propositura, que o Vereador, também
conhecido como Peroba, é uma pessoa bastante conhecida e respeitada
por sua conduta de dedicação a comunidade. Foi agredido na Câmara
Municipal, durante o exercício de suas atividades parlamentares, pelo
Coordenador de cultura Gerson Júnior.

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 021/2019 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 021/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 531/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 096/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que Concede
o Título de Cidadão Maranhense  ao Empresário João Vicente de
Macêdo Claudino, natural da Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba

Registra a justificativa da propositura, que o homenageado, o
Senhor João Vicente de Macêdo Claudino, é formado em Ciências
Econômicas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. É sócio-
propritário da Empresa SOCIMOL S/A, tendo assumido importantes
funções no Grupo Claudino (que tem atividades econômicas, no âmbito
do Estado do Maranhão). Sua preocupação com o desenvolvimento do
Estado do Piauí, o levou a ocupar Cargos na sua Administração Pública,
inclusive, no Primeiro Escalão do Governo, como Secretário Estadual
da Indústria e Comércio. Nas Eleições do ano de 2006, foi eleito Senador
da República, tendo exercido Cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora
do Senado Federal.

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 pela autora 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 096/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno.

 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 096/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 532/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 100/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Carlos de Assunção
Lula Filho, Secretário Municipal de Saúde do Município de São Luís,
natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

Registra a justificativa da propositura, que o homenageado, o
Senhor Luís Carlos de Assunção Lula Filho, há mais de vinte anos
presta relevantes serviços à sociedade maranhense. Atualmente, exerce
o Cargo de Secretário Municipal de Saúde em São Luís, neste Estado,
com uma extensa formação acadêmica.

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 100/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 100/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 533/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 103/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que propõe o
Título de Cidadão Maranhense ao Coronel Ismael de Souza Fonseca,
natural da Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Registra a justificativa da propositura, que o homenageado, o
Coronel Ismael de Souza Fonseca, tem uma trajetória militar voltada
para a operacionalidade. Atualmente, com 27 anos de serviços prestados
na Polícia como Militar, ocupa o Cargo de Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, já tendo comandado várias Unidades
Militares da Capital e do Interior deste Estado (Operador Tático Aéreo
do GTA Maranhão, Comandante da 1ª CIA do Batalhão de Policiamento
de Trânsito, dentre outros Cargos.)

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 103/2019, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro.

 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 103/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 537/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 369/2019, de autoria

do Poder Executivo, que “Disciplina procedimento a ser adotado pelos
profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde -SUS no
Estado do Maranhão, para prescrição de medicamentos e solicitação
de exames, procedimentos de saúde e internações compulsória
prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SES”.

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania tem como uma das suas atribuições realizar a análise
da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de
Lei, conforme os termos abaixo:

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 descumprir o modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput).

“A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a
capacidade de auto-organização e de autogoverno – art. 25, caput –,
impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o
pertinente ao processo legislativo...” [ADI 1.594, rel. min. Eros Grau,
j. 4-6-2008, P, DJE de 22-8-2008.]

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

É 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 presente caso, 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...” [ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
27-8-2014, P, DJE de 11-9-2014.]”

Trata-se o Projeto de Lei de questão eminentemente
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo. O Projeto analisado visa estabelecer procedimento a ser
observado pelos profissionais de saúde quando da solicitação de
medicamentos, bem como sobre a internação involuntária.
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Acontece que, o presente Projeto de Lei possui algumas

inconstitucionalidades, como por exemplo no art. 1º que obriga os
profissionais da saúde das Secretarias Municipais ao
cumprimento das normas estabelecidas na proposição, violando
assim o princípio da autonomia municipal e o art. 30 da Constituição
Federal. Onde sugerimos a exclusão da expressão “Secretarias
Municipais de Saúde”:

“Art. 1º Os profissionais de saúde vinculados à Secretaria
de Estado da Saúde – SESA e aos seus serviços credenciados
ou conveniados e às Secretarias Municipais de Saúde devem
prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais, solicitar
exames e procedimentos de saúde nos termos das políticas
públicas, das listas padronizadas e dos Protocolos Clínicos
e Diretrizes Terapêuticas – PCDT estabelecidos pelo Sistema
Único de Saúde – SUS.”

O art. 4º prevê que o descumprimento da lei implicará
responsabilidade funcional pelos agentes públicos, bem como ato de
improbidade administrativa, violando assim competência da
União para tratar sobre atos de improbidade (art. 37, §4º).

Nestes termos, vejamos o entendimento do Ministro Alexandre
de Moraes quando do julgamento da AO 1.833:

“Atos de improbidade administrativa são aqueles que,
possuindo natureza civil e devidamente tipificados em
lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios
constitucionais e legais da administração pública,
independentemente de importarem enriquecimento
ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário;
podendo ser praticados tanto por servidores públicos
(improbidade própria), quanto por particular – pessoa física
ou jurídica – que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato
(improbidade imprópria). [AO 1.833, rel. min. Alexandre de
Moraes, j. 10-4-2018, 1ª T, DJE de 8-5-2018.]”

Assim, sugerimos a seguinte redação ao art. 4º:

Art. 4º O descumprimento dos deveres fixados nesta Lei,
pelos agentes públicos responsáveis por sua execução,
implicará responsabilidade funcional, na forma da
legislação em vigor, bem como poderá resultar em
responsabilização do profissional acerca dos gastos públicos
realizados em desacordo com as normas estabelecidas neste
instrumento, assim como poderá ensejar o
descredenciamento de serviços.

O art. 5º autoriza a modificação do formulário que consta no
Anexo Único mediante Decreto, o que viola o princípio da hierarquia
das normas onde uma norma jurídica inferior não tem o condão de
alterar norma jurídica superior. Então, sugerimos a seguinte redação:

Art. 5º O Pode Executivo poderá editar normas necessárias
ao cumprimento da presente Lei.

No mais, não vislumbramos nenhuma outra
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

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

do Projeto de Lei nº 369/2019, com as alterações acima sugeridas.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 369/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente  Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 538/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 099/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Adelmo Soares, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor
Francisco Sales de Oliveira, Ex-Presidente da Federação de
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do
Maranhão-FETAEMA.

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 099/2019, 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 099/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

P A R E C E R Nº 539/2019

RELATÓRIO:
Trata-se na análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Complementar nº 007/2019, de autoria do Poder Judiciário, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, 17 de dezembro de
1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão.”

Nas razões do Veto, o Excelentíssimo Senhor Governador
argumenta que o Projeto de Lei Complementar padece de
inconstitucionalidade por violar competência da União e com isso ferir
o princípio da Superioridade Normativa da Constituição.

De acordo com o art. 47 da Constituição Estadual, o Projeto de
Lei Complementar aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção
governamental. Se o Governador do Estado considerar a proposição,
no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público,
veta-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado
da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito
horas, ao Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse
público, podendo ser total ou parcial.

No caso em tela, o chefe do Poder Executivo vetou com o
fundamento que viola a competência privativa da União sobre normas
gerais de previdência social quando limita para todos os efeitos o
tempo de serviço na advocacia para a compensação dos regimes.

Em análise da norma ora apreciada, o veto total tem
procedência, pois o Projeto de Lei Complementar viola a competência
da União para tratar de norma geral de previdência social e em
consequência viola também o princípio federativo, como também viola
as leis previdências vigentes.  Assim sendo, verificamos que assiste
razão ao Senhor Governador em vetar a matéria.

VOTO DO RELATOR:
Em face ao exposto, opinamos pela procedência do Veto Total

aposto ao Projeto  de Lei Complementar nº 007/2019.
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 Complementar nº 007/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  17  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  540 /2019

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 245/2019,
de autoria do Senhor Deputado Zito Rolim, que Estabelece Diretrizes
para a preservação e a punição de atos de vandalismo, pichação e

depredação do Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Segundo o Projeto de Lei nº. 245/2019, de autoria do Senhor
Deputado Zito Rolim, ficam estabelecidas Diretrizes para a prevenção
e a punição de atos de vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio
Público e Privado (Bens Públicos e Privados) no âmbito do Estado do
Maranhão.

Nas razões do veto governamental, sustentou o Chefe do
Executivo Estadual que o artigo 2º do referido projeto usurpa
competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
disciplinando matérias afetas à organização administrativa e
orçamentária, e a própria gestão de políticas públicas.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
de Poderes, e considerando que o Poder Legislativo não pode criar
atribuições ou interferir no funcionamento de órgãos da Administração
Pública, necessário se faz vetar o artigo 2º do presente projeto de lei
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal.

O controle de constitucionalidade de uma norma deve ser
realizado quanto aos aspectos formais e materiais. Naquele verifica-se
se a regra elaborada foi constituída de acordo com a forma estatuída
pela Constituição. Nesta cabe à análise do conteúdo, ou seja, será
indagado se a matéria guarda compatibilidade com a Constituição.

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

Art.43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III – organização administrativa, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos.” (Grifamos).

Nesse sentido, a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei sobre organização administrativa
e orçamentária.

Desta forma, esses dispositivos da Constituição estadual
inviabiliza a continuidade de parte da proposição em análise, apesar da
sua importância, visto que neste ponto específico, qual seja, o artigo 2º
do PL, o Poder Legislativo interfere na autonomia administrativa e
financeira do Poder Executivo.

Nesta linha, segue decisão do STF:

Lei 781, de 2003, do Estado do Amapá, que, em seus arts.
4º, 5º e 6º, estabelece obrigações para o Poder Executivo
instituir e organizar sistema de avaliação de satisfação dos
usuários de serviços públicos. Inconstitucionalidade formal,
em virtude de a lei ter-se originado de iniciativa da Assembleia
Legislativa. Processo legislativo que deveria ter sido
inaugurado por iniciativa do governador do Estado (CF, art.
61, § 1º, II, e).
[ADI 3.180, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-5-2007, P, DJ
de 15-6-2007.]

A quebra do princípio da separação dos poderes ocorre quando
o legislador, a pretexto de exercer sua função típica, administra. Nestes
termos, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:

“A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode
administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a administração;
a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal,
genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e
concretos. O Legislativo edita normas; o Executivo pratica
atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que
reside a harmonia e independência dos Poderes, princípio
constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local”.
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Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Governador, tendo em vista que o dispositivo ora vetado fere os
princípios constitucionais da reserva de iniciativa e separação dos
poderes.

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

pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao projeto de lei em
análise.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 245/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  17  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  542   /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 030/2019, de autoria

da Deputado, Zé Inácio que “Dispõe sobre período mínimo de
gratuidade nos estacionamentos dos Shopping Centers, centos
comerciais, supermercados, hipermercados, rodoviárias e aeroportos,
portos e hospitais.”

Como se vê da leitura do art. 1º do projeto de lei, ele objetiva
isentar a cobrança de taxas em estacionamentos privados de acesso ao
público, tais como hospitais, clínicas, prontos-socorros, shoppings,
supermercados, aeroportos e rodoviárias.

Para analisar a constitucionalidade e legalidade de tal proposição,
deve-se ter como premissa o fato de que a Constituição Federal,
tomando a hierarquia do ordenamento jurídico, define uma sequência
de atos a serem observados pelos órgãos legislativos, visando à
formação das espécies normativas.

Assim, o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um corolário à observância do princípio da
legalidade consagrado no art. 5°, II, da Constituição Federal, uma vez
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei, ou seja, de espécie normativa devidamente
elaborada pelo Poder competente, segundo as normas de processo
legislativo constitucional, determinando, assim, a Carta Magna, quais
os órgãos e quais os procedimentos de criação da norma.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte,
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança
jurídica. Assim, deve-se total atenção ao princípio do devido processo
legislativo na análise do presente projeto.

Analisando-se projetos de lei já submetidos ao Supremo
Tribunal Federal, podemos visualizar que o Pretório Excelso tem dois
entendimentos firmados sobre o assunto: I) o estabelecimento de total
gratuidade nas vagas oferecidas representa uma forte intervenção no
direito de propriedade, de forma a tomar ar de inconstitucionalidade
tal exigência; II) tais projetos invadem competência privativa da União
para legislar sobre direito civil e a garantia do direito de propriedade.

Assim, o projeto em tela padece tanto de inconstitucionalidade
formal (regulamenta assunto afeto ao Direito Civil) quanto material
(intervenção desproporcional sobre o direito de propriedade).

Salienta o Supremo que cabe ao usuário do estabelecimento
escolher outro local, caso queira, para gastar seu dinheiro, ao passo
que cabe ao estabelecimento verificar o custo/benefício da cobrança
como um fator que vai afastar ou não a sua freguesia, para decidir
acerca da cobrança ou não da “taxa” de estacionamento.  Nesse sentido,
os precedentes abaixo:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei
16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3.
Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por
serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade
configurada. 4. Ação direta julgada procedente. ADIN 4862,
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES, Julgado em 18/
08/2016.

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.
AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO “OU PARTICULARES” CONSTANTE DO
ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO
FEDERAL, DESTE TEOR: “FICA PROIBIDA A
COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA
UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR,
PÚBLICAS OU PARTICULARES”. ALEGAÇÃO DE
QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII,
XXIV e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a)
DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER
MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. 1. Não
procede a preliminar de descabimento da ADI sob a alegação
de ter o ato normativo impugnado natureza de direito
municipal. Arguição idêntica já foi repelida por esta Corte,
na ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da
Lei Distrital nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Não colhe,
igualmente, a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”,
pois a Câmara Distrital, como órgão, de que emanou o ato
normativo impugnado, deve prestar informações no processo
da A.D.I., nos termos dos artigos 6° e 10 da Lei n° 9.868, de
10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas,
sim, à União legislar sobre Direito Civil, como, por
exemplo, cobrança de preço de estacionamento de
veículos em áreas pertencentes a instituições
particulares de ensino fundamental, médio e superior,
matéria que envolve, também, direito decorrente de
propriedade. 4. Ação Direta julgada procedente, com a
declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
particulares”, contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001,
do Distrito Federal.(ADI 2448, Relator(a):  Min. SYDNEY
SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-
06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.º DA LEI N.º
1.094/96, DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, XXII; E 22, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Norma que, dispondo
sobre o direito de propriedade, regula matéria de direito
civil, caracterizando evidente invasão de competência
legislativa da União. Precedente. Ação julgada procedente,
para declarar a inconstitucionalidade da expressão “privadas
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ou”, contida no art. 1.º da lei distrital sob enfoque. (ADI
1472, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 05/09/2002, DJ 25-10-2002 PP-00024 EMENT
VOL-02088-01 PP-00162)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º, CAPUT E
§§ 1º E 2º, DA LEI Nº 4.711/92 DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM
ÁREAS PARTICULARES. LEI ESTADUAL QUE
LIMITA O VALOR DAS QUANTIAS COBRADAS PELO
SEU USO. DIREITO CIVIL. INVASÃO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1. Hipótese
de inconstitucionalidade formal por invasão de competência
privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, artigo
22, I). 2. Enquanto a União regula o direito de
propriedade e estabelece as regras substantivas de
intervenção no domínio econômico, os outros níveis de
governo apenas exercem o policiamento administrativo
do uso da propriedade e da atividade econômica dos
particulares, tendo em vista, sempre, as normas
substantivas editadas pela União. Ação julgada procedente.
(ADI 1918, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2001, DJ 01-08-2003 PP-
00099 EMENT VOL-02117-29 PP-06221)

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n 2.050,
de 30 de dezembro de 1992, do Estado do Rio de Janeiro.
Vedação de cobrança ao usuário de estacionamento em área
privada. Pedido de liminar. - Tendo em vista o precedente
invocado na inicial - o da concessão de liminar na ADIN
1.472 que versa hipótese análoga à presente - não há dúvida
de que é relevante a fundamentação jurídica do pedido,
quer sob o aspecto da inconstitucionalidade material
(ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, por
ocorrência de grave afronta ao exercício normal do direito de
propriedade), quer sob o ângulo da inconstitucionalidade
formal (ofensa ao artigo 22, I, da Carta Magna, por invasão
de competência privativa da União para legislar sobre direito
civil). - Por outro lado, manifesta-se a conveniência da
concessão da liminar, inclusive pela possibilidade de aumento
dos distúrbios sociais que vem causando a aplicação dessa
lei. Medida cautelar deferida, para suspender, “ex nunc”, a
eficácia da lei estadual em causa.(ADI 1623 MC, Relator(a): 
Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/
06/1997, DJ 05-12-1997 PP-63903 EMENT VOL-01894-
01 PP-00091)

Mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ter
reconhecido a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.113/16 que
Dispõe sobre o período mínimo de gratuidade nos estacionamentos
privados da capital em decisão isolada, não supre a
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Estadual em face sua violação
a normas da Constituição Federal.

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

030/2019 em face de sua inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 030/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 543 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 421/2019, de autoria do Senhor

Deputado Doutor Yglésio, que “confere ao município de São João
dos Patos - MA o título de capital estadual dos bordados”.

Segundo a justificativa a proposição objetiva conferir à cidade
de São João dos Patos, no Estado do Maranhão, o simbólico título de
capital estadual dos bordados, em razão da qualidade das peças
produzidas e por ser a confecção artesanal de bordados uma atividade
predominante entre as mulheres da região, prática que se tornou
hereditária e que já faz parte da cultura local, movimentando a economia
e gerando renda à população.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy1, correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo
também o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial,
constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes,
as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a
receber expressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
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V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas,
os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

    O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos
Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar
sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico.

Ademais é preciso lembrar que a própria norma constitucional,
no art. 216, § 1º CF/88, abre a possibilidade de criatividade quanto aos
instrumentos de tutela de preservação dos bens culturais, no que traz
apenas um rol exemplificativo como: tombamento, a desapropriação, a
vigilância, o registro e o inventário.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
{
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

Assim sendo, não há óbice a presente titulação como meio de
reconhecimento e preservação cultural.

VOTO DO RELATOR:
Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei nº 421/
2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei  nº 421/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 544 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 419/2019, de autoria
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que “Institui a Semana
Estadual da Mulher Empreendedora Maranhense” e dá outras
providencias.

Justifica a autora do presente projeto de lei que, a Organização
das Nações Unidas (ONU) lançou no dia 19 de novembro de 2014 o
“Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino”. Por sua vez, a
Assembleia Legislativa do Maranhão, aprovou o Projeto de Lei            nº
036/2018, que institui o Dia da Mulher Empreendedora Maranhense,
a ser comemorado no dia 3 de novembro. Estas datas trazem à tona os
desafios de mulheres que buscam alcançar sua autonomia financeira
através de uma postura empreendedora. No Brasil, as mulheres abrem
mais empresas que os homens e em sua maioria apresentam maior
nível de escolaridade, porém ainda tem faturamento menor e inovam
menos. De acordo com pesquisa divulgada pelo Sebrae, as mulheres
assumem um percentual de 34,4% do total de empreendedores na
população adulta brasileira (entre 18 e 64 anos) em 2018. As mulheres
donas de negócio têm maior escolaridade (16% maior), mas ganham –
em média – 22% a menos que os homens na mesma posição. A pesquisa
também apontou que 25 % das mulheres donas de negócio trabalham
em casa.

Portanto, no intuito de promover ações motivacionais e ciar
espaço para discursões mais aprofundadas acerca do tema,
corroborando com a ideia das datas acima citadas, proponho a
instituição da Semana Estadual da Mulher Empreendedora Maranhense,
com o objetivo de ampliar a visão de negócios e potencial de mercado
e promover o desenvolvimento dos negócios liderados por mulheres
no Estado do Maranhão.

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
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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 419/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 545 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 412/2019, de autoria
do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que “Institui a Semana
Estadual de Prevenção a Queimaduras e dá outras providências.

Justifica o autor do presente projeto de lei que, O dia 6 de
junho foi instituído como o ‘’Dia nacional de Luta contra Queimaduras’’,
com o objetivo de divulgar e difundir medidas necessárias à redução da
incidência de acidentes envolvendo queimados. A prevenção é a medida
mais eficaz para se evitar o sofrimento, as complicações e as mortes
causadas pelas queimaduras. As divulgações das medidas preventivas
contra queimaduras, bem como dos primeiros socorros no local do
acidente, são essenciais para um atendimento posterior durante o
tratamento. A Sociedade Brasileira de Queimaduras, conceitua:
‘’Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes,
por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos
tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição
parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais
profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos.
As queimaduras são classificadas de acordo com a sua profundidade e
tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície
corporal acometida’’ A queimadura está entre os acidentes domésticos
mais comuns e é caracterizada por lesões nos tecidos que envolvem
várias camadas do corpo como a pele, cabelos, pelos, músculos, olhos,

entre outros. A mesma pode ser causada pelo contato direto com brasa,
fogo, vapores quentes, objetos superaquecidos ou incandescentes.
Entretanto, também podem acontecer através do contato com
substâncias biológicas (caravelas e águas-vivas), químicas (ácidos, soda
cáustica e outros), emanações radioativas (raios infravermelhos e
ultravioletas) ou pela eletricidade. A melhor providência com relação
às queimaduras é a prevenção: uso do filtro solar sempre antes de se
expor ao sol; manter as crianças afastadas de produtos químicos e
inflamáveis; ter cuidado ao utilizar o fogão, velas, cigarros e qualquer
outra fonte de ignição; evitar soltar fogos de artifício; proteger a rede
elétrica das residências evitando sobrecarga ou fios desencapados. A
ocorrência de queimadura em crianças chama atenção, pois da faixa
etária de cinco a nove anos, a queimadura é o quarto motivo de
internações com sequelas estéticas e motoras graves que, além de
desfigurar, atrapalham o desenvolvimento social e intelectual, pois
dificultam o convívio com outras crianças e a possibilidade de frequentar
a escola. Os acidentes na infância são responsáveis não só por grande
parte das mortes, mas também por traumatismos não fatais, como
encefalopatia, anoxia por quase afogamento, cicatrizes e desfiguração
devido a queimaduras.

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.
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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 412/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 412/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 548/2019

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
323/2019, objeto da mensagem n° 062/2019, que altera a Lei Estadual
n° 9.109, de 29 de dezembro de 2009, dispondo sobre Custas e
Emolumento, e dá outras providências.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do veto total do
executivo ao projeto de lei apresentado, nos âmbitos formal e material.

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.

No controle 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.

No caso em tela, a Mensagem nº 062/2019 do executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual a
Governador Maranhense apresentou as razões do veto parcial ao
projeto de lei ordinária nº 323/2019.

A proposição acrescenta o item 4.13 a Lei Estadual n° 9.109,
de 29 de dezembro de 2009, que por sua vez, foi inserido também no
Projeto de Lei n° 322/2019, tratando de matérias distintas.

Dessa forma, em virtude do erro material, e com o objetivo de
evitar insegurança jurídica, que compromete a aplicação do dispositivo,
resta patente o vício de técnica legislativa e inconstitucionalidade.

Sendo assim, a repetição de conteúdos já tratados por outra
proposição de igual hierarquia, gera conflitos e contradições para boa
aplicação do conteúdo normativo.

Portanto, o projeto em análise possui vício intransponível de
legística, no que diz respeito a qualidade da norma jurídica. Sendo
assim, assiste razão ao Governador em vetar o item  do projeto acima
mencionado.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 323/2019, objeto da mensagem n° 062/
2019, por encontra-se eivado de vício de técnica legislativa.

É o voto.

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

votam por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 323/2019, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado César Pires.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 549 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 439/2019, de autoria do Poder

Executivo, que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.709, de 27
de outubro de 2017, que institui o subsídio de complementação ao
Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo
de Leite - PAA Leite, e dá outras providências.”

Em síntese, a alteração da Lei Estadual nº 10.709, de 27 de
outubro de 2017 ora proposta, visa dar maior eficiência e execução ao
Convênio nº 03/2016, para que, durante o período de estiagem, entre
os meses de junho e dezembro de cada ano, seja repassado aos pequenos
produtores e às usinas beneficiadoras da produção leiteira,
quinzenalmente, até 30% (trinta por cento) do valor disponibilizado
pelo Ministério da Cidadania para a execução do Programa PAA Leite,
como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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.

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
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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.

Além disso, o programa visa facilitar e criar estratégias de
políticas públicas para facilitar o desenvolvimento econômico e social,
reforçando o papel do estado como importante vetor de fomento
da atividade econômica, consoante diretriz insculpida no art. 174
da Carta Cidadã de 1988:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções
de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento
do desenvolvimento nacional equilibrado , o  qual
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e
regionais de desenvolvimento.

Dessa maneira, o aperfeiçoamento do programa em tela, se
afigura como ato típico de gestão administrativa, envolvendo o
planejamento, a direção, a organização e a execução de políticas de
governo, produzindo efeitos positivos no desenvolvimento social,
mormente, por ser fortalecedor de pequenos negócios, o que contribui,
em última análise, para o resgate da dignidade dos cidadãos que serão
beneficiados com a medida, indo ao encontro da arquitrave fundamental
da República insculpida no artigo 1º, III e IV, da CRFB.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao
projeto de lei, bem como do ponto de vista das normas constitucionais
e infraconstitucionais também não se vislumbra qualquer
incompatibilidade.

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 439/2019, nos
termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 551/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 095/2019, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de botão
de emergência em ônibus coletivos e dá outras providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Obras e Serviços Públicos, tendo como Relator o Senhor Deputado
Pastor Cavalcante.

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

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

Lei Ordinária nº 095/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 095/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de  setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Zé Inácio Lula

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

PROJETO DE LEI Nº 095/2019

Dispõe sobre a inclusão de mecanismo de
segurança “Botão de Pânico” em veículos do
transporte público intermunicipal, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art. 1º - O Poder Público exigirá, a partir da vigência desta Lei,
em licitações de transporte público intermunicipal, no âmbito do Estado
do Maranhão, a inclusão de Botões de Pânico nos veículos que prestem
o serviço referido neste artigo.

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

Art. 2º - O Botão de Pânico servirá ao motorista e ao cobrador
para alertar situações como assaltos, roubos, casos de violência contra
os funcionários ou entre passageiros, e destruição do veículo, seja por
vandalismo ou por incêndio.

§1º - Ao ser acionado, o Botão de Pânico emitirá uma informação
no letreiro do ônibus com sinal de alerta e com a palavra “PERIGO”,
com providências a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

§2º - O Botão de alerta de pânico deverá ser posicionado em
local de fácil acionamento para o motorista e cobrador, porém invisível
aos passageiros.
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Art. 3º- O Poder Executivo regulamentará e estabelecerá a

forma e o prazo de implantação do botão de pânico prevista nesta lei.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 552/2019

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 397/2019, de autoria do Órgão do

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que Dispõe sobre o Plano
de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, em sua dimensão jurídica, é
resultante da integração dos dois Planos atualmente vigentes, no âmbito
do Tribunal de Contas, editados por meio da Lei Ordinária nº 8.331, de
21 de dezembro de 2005 e da Lei Ordinária nº 10.759, de 21 de dezembro
de 2017, que serão revogadas tão logo entra em vigor o novo PCCV,
conforme esclarece a mensagem que encaminha a proposição de Lei.

Esclarece ainda a mensagem que encaminha a propositura de
Lei, que a medida ora proposta, não projeta nenhum incremento de
despesa além da prevista por ocasião da edição da Lei Ordinária nº
10.759, de 21 de dezembro de 2017, estando de conformidade com o
disposto nos arts. 17 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No tocante ao Projeto de Lei em tela, vê-se que não há vício
formal qualquer no atinente à reserva de iniciativa. Esta análise é
necessária vez que a possibilidade de legislar é distribuída, pela
Constituição e pela legislação ordinária, entre os muitos órgãos
existentes. Cada qual a exercerá dentro de determinado limites, devendo
o legislador levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho de
elaboração normativa. Desta feita, repise-se não há aqui mácula qualquer.

Isto porque para fins de determinação da competência no
processo legislativo, deve-se observar tanto a Constituição da
República, quanto a Constituição do Estado do Maranhão, que
corroboram nossa opinião.

No caso presente, o art. 52 c/c art. 76, da Constituição Estadual
preveem:

Art. 52 - O Tribunal de Contas do Estado, integrado por
sete Conselheiros, tem sede na capital do Estado, qua-dro
próprio de pessoal e jurisdição em todo o terri-tório estadual,
e exerce, no que couber, as atribui-ções previstas no art.
76 desta Constituição.
Art. 76 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
(...)
IV - prover, na forma desta Constituição:
a) os cargos de Juiz de carreira;
b) os cargos necessários à administração da Justi-ça, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os
de confiança, assim definidos em lei;
V - propor ao Poder Legislativo a alteração da
or-ganização e divisão judiciária do Estado.

Ademais, o Tribunal de Contas do Estado, apesar de ser
considerado um órgão auxiliar do Poder Legislativo, possui autonomia
administrativa e financeira e inclusive possui a reserva de iniciativa na
deflagração do Processo Legislativo que tratar de sua estrutura e de
seus servidores conforme se extrair da análise sistemática dos arts
73,75 e 96, II, d, da CF/88.

Neste sentido, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal
Federal, vejamos:

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro,
de origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de

Janeiro, contrariou o disposto nos artigos 73, 75 e 96, II, d,
da Constituição Federal, por dispor sobre forma de atuação,
competências, garantias, deveres e organização do Tribunal
de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme
reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta
Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia
e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a
iniciativa privativa para instaurar processo legislativo
que pretenda alterar sua organização e funcionamento,
como resulta da interpretação lógico-sistemática dos
artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal. (...) O
ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo
privativo traduz vício jurídico de gravidade inquestionável,
cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente concretizado. [ADI 4.643, rel. min. Luiz Fux,
j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem grifos.

No tocante a iniciativa do Projeto de Lei esse atende os
requisitos formais, sendo assim formalmente constitucional.

 Em relação à matéria, conforme Mensagem 004/2019-TCE/
MA, informa que o Projeto de Lei, em análise, está revogando os dois
Planos de Cargos que hoje vigoram no Tribunal de Contas através das
Leis nºs 8.331/2005 e 10.759/2017.

No Anexo II, da Mensagem supramencionada, há um quadro
demonstrativo que a Remuneração dos servidores não haverá nenhuma
redução, apenas desvinculando a URV para os contemplados pela Lei
nº 10.759/2017, mas conforme o §2º do art. 16 do Projeto de Lei
analisado, queda-se claro que o percentual continuará incidindo
sobre o vencimento e sobre o adicional de tempo de serviço, não
havendo assim redução da remuneração do servidor do segundo plano.

Neste sentindo, vejamos o que diz o Supremo Tribunal Federal:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA
REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE:
CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal
Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a
constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e
sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2.
Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do
Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de
cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição
da remuneração de servidores públicos, não ofende a
Constituição da República de 1988, por dar cumprimento
ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. RE
563965 / RN Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA”

Vê-se, pois, que não há inconstitucionalidade a macular o
Projeto de Lei em tela, podendo, deste modo, adentrar validamente ao
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 397/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 397/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro  de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 554/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 441/2019 da Deputada Helena

Duailibe que institui no Estado do Maranhão o “Dia do Trabalhador
Terceirizado” e dá outras providências.

O art. 1º da proposição, por sua vez, expõe que o referido dia
será a ser comemorado no dia 08 de Junho de cada ano.

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.

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

441/2019, 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 441/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 556 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 110/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense  à Senhora Rita Maria Garcia de
Medeiros.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a
homenageada a Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros, Aos seus 62
anos, Rita Maria Garcia de Medeiros, empresária, é natural de Pau
dos Ferros, Rio Grande do Norte; filha de Eran Francisco Antônio
Chaves e Zilda Maria de Queiroz. É casada, há 44 anos, com Etevaldo
Garcia de Medeiros, com quem teve duas filhas, Elidjane de Medeiros
Macedo e Isabela Maria. Trabalhadora desde os 12 anos de idade, a
guerreira Rita Maria laborou nos mais diversos empreendimentos
(desde roça, à operadora de caixa), tendo acompanhado seu marido
nas mais diversas “andanças da vida”, criando, junto com ele, laços
profissionais e fraternais com a cidade de Bacabal/MA, onde decidiram
investir e criar raízes que se mantém há mais de 34 anos -através do
“Restaurante Blitz” e da “Distribuidora Medeiros”. Com efeito, sendo
sinônimo de modernidade e contando com a boa culinária e ambiente
familiar e despojado, o “Blitz” é hoje referência na Cidade de Bacabal,
funcionando, imperiosamente, todos os dias, contando com mais de
40 funcionários diários para atender as centenas de pessoas que
passam para saborear as comidas e bebidas que o restaurante oferece.
Por sua vez, a “Distribuidora Medeiros” foi fundada em janeiro de
2000, graças à percepção do casal de Empresários, que enxergaram
uma demanda reprimida no setor de frios e congelados na região.
Com humildade, dedicação e compromisso em oferecer uma prestação
de serviços de qualidade, este estabelecimento evoluiu de um pequeno
depósito no centro da cidade, para uma empresa sólida e de sucesso,
reconhecida nacionalmente pela credibilidade do trabalho
desenvolvido, possuindo filiais nas cidades de São Luís e Teresina,
atendendo 95% da população do Maranhão e 91% da população do
Piauí. Com equipes próprias e uma infraestrutura com capacidade de
armazenamento para 4.500 toneladas no Maranhão e 1.700 toneladas
no Piauí, cada uma das sedes da “Distribuidora Medeiros” possui
autonomia de funcionamento e condições de assegurar estoque,
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flexibilidade e diversidade de produtos, além de garantir, por contar
com frota de 105 caminhões baú, entrega rápida, atendimento
personalizado e diferenciado a seus clientes.

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 110/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 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 110/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 557 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 111/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense  ao Senhor Etevaldo Garcia de Medeiros,
Natural de Encanto, Rio Grande do Norte.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor
Etevaldo Garcia de Medeiros, aos seus 68 anos, Etevaldo Garcia de
Medeiros, empresário, é natural de Encanto, no Rio Grande do Norte;
filho de Antônio Garcia de Medeiros e Telvina Alta de Melo. É casado,

há 44 anos, com Rita Maria Garcia de Medeiros, com quem teve duas
filhas, Elidjane de Medeiros Macedo e Isabela Maria. Sua vida sempre
foi de trabalhar viajando e, nestas “idas e vindas” pela BR-316,
juntamente com sua esposa, criou laços profissionais e fraternais com
a cidade de Bacabal/MA, onde decidiu, enfim, investir e criar raízes
que se mantém há mais de 34 anos -através do “Restaurante Blitz” e
da “Distribuidora Medeiros”. Com efeito, sendo sinônimo de
modernidade e contando com a boa culinária e ambiente familiar e
despojado, o “Blitz” é hoje referência na Cidade de Bacabal,
funcionando, imperiosamente, todos os dias, contando com mais de
40 funcionários diários para atender as centenas de pessoas que
passam para saborear as comidas e bebidas que o restaurante oferece.
Por sua vez, a “Distribuidora Medeiros” foi fundada em janeiro de
2000, graças à percepção deste Empresário, que enxergou uma
demanda reprimida no setor de frios e congelados na região. Com
humildade, dedicação e compromisso em oferecer uma prestação de
serviços de qualidade, este estabelecimento evoluiu de um pequeno
depósito no centro da cidade, para uma empresa sólida e de sucesso,
reconhecida nacionalmente pela credibilidade do trabalho
desenvolvido, possuindo filiais nas cidades de São Luís e Teresina,
atendendo 95% da população do Maranhão e 91% da população do
Piauí.

Com equipes próprias e uma infraestrutura com capacidade de
armazenamento para 4.500 toneladas no Maranhão e 1.700 toneladas
no Piauí, cada uma das sedes da “Distribuidora Medeiros” possui
autonomia de funcionamento e condições de assegurar estoque,
flexibilidade e diversidade de produtos, além de garantir, por contar
com frota de 105 caminhões baú, entrega rápida, atendimento
personalizado e diferenciado a seus clientes.

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 111/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 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 111/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 10/2015-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e TECNOBRAY COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETOS: Exclusão da Cláusula
Segunda do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2015-AL, datado de
12 de agosto de 2019; e acréscimo do percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) ao objeto do contrato, correspondente à locação adicional
de 10 (dez) Rádios Transceptores portáteis, passando o valor do
contrato de R$ 27.480,00 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta
reais) para R$ 34.350,00 (trinta e quatro mil e trezentos e cinquenta
reais). BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº
3099/2019-AL. DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019.
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - TECNOBRAY
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 86.771.243/
0001-49. São Luís–MA, 17 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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