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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/09/2019 – 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 25.09.2019

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

1. PARECER Nº 587/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 194/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO “A
SEMANA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA NA
ADOLESCÊNCIA”, NAS ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E
PARTICULARES DO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

II - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 468/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 327/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE
PARA QUE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
FORMA CONTÍNUA ESTENDAM O BENEFÍCIO DE NOVAS
PROMOÇÕES A CONSUMIDORES ANTIGOS – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. NºS 495 E 514/

19)

3. PROJETO DE LEI Nº 397/2019, DE AUTORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO,
(MENSAGEM Nº 01/2019), 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.
– COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.

4. PROJETO DE LEI Nº 334/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A PRÁTICA
DA BLACK FRIDAY EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 061/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, ESTABELECE A “CAMPANHA

ESTADUAL MARIA DA PENHA” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

6. PROJETO DE LEI Nº 314/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL DO
TURISMO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

V - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

7. PROJETO DE LEI Nº 464/2019, DE AUTORIA DA MESA
DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A
REESTRUTURAÇÃOORGANIZACIONAL, TRANSFORMAÇÃO
E ALTERAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.  COM PARECER FAVORÁVEL CONJUNTO
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO
NETO EVANGELISTA.

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

8. PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR KIT DE PRIMEIRO
SOCORROS NAS EMBARCAÇÕES AQUAVIÁRIAS, E A
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE BORDO COM NOÇÕES BÁSICAS
DE PRIMEIROS SOCORROS.COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA COMISSÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATORA DEPUTADA
MICAL DAMASCENO.

VII - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ, (ANEXADO
O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 087/19 - AUTORA
DEPUTADA DRA.THAIZA HORTEGAL) QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN
AO PADRE LUIGI RISSO, NATURAL DE ROMA (ITÁLIA) E
RADICADO NA CIDADE DE PINHEIRO (MA) – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

9. 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. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA A
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO ALTERAR



QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
O INCISO I, E SUAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO ART. 159 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM DE MODIFICAR A
COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS
E DO DISTRITO FEDERAL E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA A
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO ALTERAR
OS ARTS. 166 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM
DE ESTABELECER QUE A UNIÃO DESTINE, NO MÍNIMO, 10%
(DEZ POR CENTO) DA SUA RECEITA CORRENTE BRUTA ÀS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EXCLUINDO DO
CÔMPUTO DESTE PERCENTUAL AS EMENDAS
PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO FEDERAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA A
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO
ACRESCENTAR INCISO IV AO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ESTABELECER A INICIATIVA POPULAR PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, CONCEDE A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “TEREZINHA REGO” AO
PROFESSOR DOUTOR ROGÉRIO DE MESQUITA TELES. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” A
SENHORA THAYNARA OLIVEIRA GOMES. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

15.REQUERIMENTO N° 509/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS ATLETAS DA EQUIPE
CF BALSAS, CAMPEÕES EM TODAS AS CATEGORIAS DO
CAMPEONATO OPEN CROSSFIT EM IMPERATRIZ.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

16.REQUERIMENTO N° 523/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 038 E 066/2019, AMBOS DE SUA
AUTORIA.

17.REQUERIMENTO N° 524/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA PARA O
DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, UMA SESSÃO SOLENE PARA A
ENTREGA DA MEDALHA MANUEL BECKMAN AOS DOUTORES
THIAGO BRHANNER GARCÊS COSTA E DANIEL BLUME.

18.REQUERIMENTO N° 525/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À DIREÇÃO DA TV MIRANTE, EM
VIRTUDE DO PROGRAMA “BOM DIA MIRANTE”,
APRESENTADOS PELOS JORNALISTAS JOSÉ RAIMUNDO
SOARES JÚNIOR E JANAÍNA BORDALO BARROS, COM 02
(DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, PARABENIZANDO-OS PELO
QUADRO QUE DÁ DESTAQUE ÀS AÇÕES PARLAMENTARES,
APRESENTADO PELO JORNALISTA ROBERTO FERNANDES
SILVA. POR TUDO ISSO, EXTERNAMOS ADMIRAÇÃO AOS
JORNALISTAS SUPRACITADOS, SENDO EXTENSIVA À
DIREÇÃO DA TV MIRANTE.

19.REQUERIMENTO N° 527/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 464/2019.

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

20. REQUERIMENTO N° 517/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA Nº 403/2019, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

21. REQUERIMENTO N° 520/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS AO GOVERNADOR DO ESTADO,
SENHOR FLÁVIO DINO, AO PREFEITO DE SÃO LUÍS, SENHOR
EDIVALDO HOLANDA, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, SENHOR CLEYTON NOLETO E AO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO LUÍS,
SENHOR ANTÔNIO ARAÚJO, INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAL
SITUAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 25 CRECHES
PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA VILA ISABEL E BAIRROS
ADJACENTES E TAMBÉM COMO ESTÁ ATUALMENTE O
ANDAMENTO DAS OBRAS, QUAIS FORAM CONTRUÍDAS E
QUAIS AINDA FALTAM SER ENTREGUES.

22. REQUERIMENTO N° 521/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS AO GOVERNADOR DO ESTADO,
SENHOR FLÁVIO DINO, AO PREFEITO DE SÃO LUÍS, SENHOR
EDIVALDO HOLANDA, INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA
DOS REPASSES À ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA NO
BAIRRO DA VILA EMBRATEL E O CRONOGRAMA DE VERBAS
ESTADUAIS PARA MANUTENÇÃO DA REFERIDA ESCOLA.

23. REQUERIMENTO N° 522/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS AO PREFEITO DE SÃO LUÍS,
SENHOR EDIVALDO HOLANDA, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL
EXTRAORDINÁRIO DE PROJETOS ESPECIAIS, GUSTAVO
MARQUES E DEMAIS SECRETARIAS, INFORMAÇÕES
DETALHADAS ACERCA DOS RECURSOS APLICADOS NO
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA DA BACIA DO BACANGA.
CONHECIDO COMO PROGRAMA BACIA DO BACANGA.

24. REQUERIMENTO N° 526/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES DO SENHOR WANDERSON MONTEIRO DOS
SANTOS SILVA, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA
23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

25. REQUERIMENTO N° 528/2019, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS RILDO AMARAL E DR. YGLÉSIO, REQUERENDO
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APÓS APROVAÇÃO DA MESA , A CONVOCAÇÃO DO DELEGADO
DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, O
SENHOR PEDRO HENRIQUE HOTTES ADÃO,ATRAVES DA
COMISSÃO DE SEGURANÇA PUBLICA , PARA PRESTAR
PESSOALMENTE, ESCLARECIMENTOS SOBRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A ARBITRÁRIA PRISÃO
CIVIL DO SENHOR ANTÔNIO ONESIPO DE LIMA ABREU FILHO,
HAVENDO INDÍCIOS DE PREVARICAÇÃO E ABUSO DE PODER.

26.REQUERIMENTO N° 533/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO  DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA,  QUE SEJA SOLICITADO AO SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, O
SENHOR JEFFERSON PORTELA, INFORMAÇÕES SOBRE A
ATUAÇÃO DO DELEGADO CIVIL DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE, O SENHOR PEDRO HENRIQUE ADÃO,  DURANTE A
ARBITRÁRIA PRISÃO CIVIL DO SENHOR ANTÔNIO ONESIPO
DE LIMA ABREU FILHO, HAVENDO INDÍCIOS DE
PREVARICAÇÃO E ABUSO DE PODER.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/09/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 477/19, de autoria da Senhora Deputada

Detinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sinalização
sonora e visual nos estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 472/19, de autoria do Senhor Deputado

Fernando Pessoa, que modifica e acrescenta dispositivos na Lei Estadual
Nº 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede passagem intermunicipal
gratuita aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas crônicas
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 473/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que institui a Política Estadual de Educação Preventiva
e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, demais doenças raras e
genéticas no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 474/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que dispõe sobre a isenção do pagamento das tarifas de
energia elétrica às famílias de pessoas portadoras de hanseníase, hemofilia,
demais doenças raras e genéticas do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 475/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre
Doenças Raras e Genéticas nas escolas do Estado do Maranhão, realizar-
se anualmente, na segunda semana de março, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 476/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas
com deficiência nos transportes intermunicipais do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 122/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Sr. José Antônio André Viegas natural de Portugal.

7. MOÇÃO Nº 029/19, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração
pelo Juiz, Dr. Alexandre Lopes Abreu, por todo empenho e dedicação por
ser a frente do FONAMEC.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 468/19, de autoria do Senhor Deputado

Rigo Teles, que dispõe sobre a reserva de imóveis de programas habitacionais
no Estado do Maranhão para famílias que possuam membros portadores
de microcefalia na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 469/19, de autoria do Senhor Deputado
Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de assistência
odontológica nas unidades hospitalares, e ainda aos pacientes portadores
de doenças crônicas nos hospitais públicos e/ ou privados do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 470/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que impõe vedação a nomeação para cargos
comissionados de indivíduos, no âmbito do Estado do Maranhão, que
tenham tido trânsito em julgado de Medidas Protetivas de Urgência julgadas
como procedentes de acordo com a Lei Federal Nº 11.340 de 07 de agosto
de 2006 – Lei Maria da Penha.

4. PROJETO DE LEI Nº 471/19, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que inclui no Calendário Cívico do Estado do Maranhão o
tradicional Festival do Peixe, realizado anualmente na segunda quinzena
do mês de setembro, no Povoado Santa Maria, Município de Lago Verde
– MA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 121/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Edmar Serra Cutrim.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 466/19, de autoria do Senhor Deputado

Edson Araújo, que dispõe sobre Campanha Educativa Publicitária de alerta
para a população sobre o período de “Defesos”, no âmbito do Estado do
Maranhão e fixa outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 467/19, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de formação em curso
superior de Educação Física para a docência da disciplina Educação Física
nas instituições de ensino públicas e privadas no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 120/19,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o Título
de Cidadã Maranhense a Simone da Silva Fonseca.

4. MOÇÃO Nº 028/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que envia Moção de Apoio ao Senado Federal, pelo Projeto
de Lei Nº 1615 de 2019, que “dispõe sobre a classificação da visão
monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, assegurando a pessoa
com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação
para a pessoa com deficiência. Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 24 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.

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

GLALBERT CUTRIM -Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para a leitura da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 477 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de
serviços, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art.1º. Torna obrigatório a instalação de sinalização sonora e visual
nas dependências dos estabelecimentos de serviços que utilizam o sistema
de senhas numéricas de espera para atendimento, com o objetivo de garantir
acessibilidade a deficientes visuais e auditivos, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Parágrafo único – As sinalizações tratadas no “caput”, obedecem
aos termos preconizados pela ABNT/NBR 9050/2004.

Art.2º. Entende-se por sinalização:
§ 1º - Sonora a realizada através de recursos auditivos.
§ 2º - Visual a realizada através de textos e figuras.
Art.3º. Os estabelecimentos preconizados no “caput” do artigo

primeiro desta Lei, estão obrigados a instalar equipamento e sistema sonoro
que anuncie através de chamada de voz o número da senha exibida no
painel eletrônico ou monitor de vídeo o nome do paciente a ser atendido,
para facilitar a acessibilidade do usuário com deficiência visual.

§ 1º - O sistema e equipamento tratado no “caput” deverá ser
instalado em lugares e quantidades que permitam a fácil audição pelo
deficiente visual.

§ 2º - o equipamento que emite a senha deverá imprimir a numeração
no sistema de escrita tátil Braille.

 Art.4º. A sinalização sonora, tal como a sinalização vibratória
para alertar os deficientes visuais deve estar associada e sincronizada aos
sinais visuais, intermitentes, para alertar os deficientes auditivos.

Art.5º. A acessibilidade aos deficientes auditivos obedecerá à
sinalização visual. 

Art.6º. Os símbolos internacionais, dispostos em local de destaque,
devem indicar a acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos aos
espaços, equipamentos e serviços disponíveis.

Art.7º. A acessibilidade aos bens tombados, deverá observar os
critérios específicos estabelecido na ABNT e aprovados pelos órgãos do
patrimônio histórico e cultural competentes.

Art.8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de 2019. – DETINHA - DEP.
ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem o condão de assegurar às pessoas
com deficiência condições de acessibilidade. Essas pessoas com deficiência

visual e auditiva também enfrentam barreiras. Todavia o deficiente tenha a
superar barreiras, mesmo que a Carta Constitucional Brasileira assegure o
direito a todo o cidadão de “ir e vir” livremente.

É bem verdade que o conceito de deficiência, felizmente, vem
sofrendo alterações positivas. O deficiente está sendo inserido cada vez
mais na dinâmica educacional, profissional, esportiva, enfim, está sendo
cada vez mais oportunizado aos deficientes a participação ativa no meio
social.

O próprio deficiente tem assumido uma postura diferente, em um
entendimento social, surgiram novos recursos técnicos, de fundamental
importância, que acabam de amenizar as dificuldades e proporcionar maior
conforto, através da promoção da acessibilidade.

O regramento preconizado pela ABNT, normas técnicas, embora
válidas e em plena vigência, ainda não foi possível conquistar o status ideal
de realidade prática.

O nosso projeto tenta implantar equipamentos sonoros e visuais
que avancem no sentido de facilitar a vida dos deficientes, especificamente
aos visuais e auditivos.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciativa
e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e
posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de 2019. – DETINHA - DEP.
ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 520 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário
Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo, informações
detalhadas acerca da atual situação do projeto de construção de 25 creches
para atender a população da Vila Isabel e bairros adjacentes.

Requeiro que sejam enviadas à esta Casa Legislativa, informações
de como está atualmente o andamento das obras, quais já foram construídas
e quais ainda faltam ser entregues, bem como o prazo de término destas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de setembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 521 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, informações
detalhadas acerca dos repasses à Escola Nossa Senhora da Guia no bairro
da Vila Embratel

Requeiro que sejam enviadas à esta Casa Legislativa, o cronograma
de repasses de verbas estaduais para manutenção da referida escola e a
justificativa do porquê da paralisação dos repasses desde o ano de 2018.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de setembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 522 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao
Secretário Municipal Extraordinário de Projetos Especiais, Gustavo
Marques, e demais secretarias afins informações detalhadas acerca dos
recursos aplicados no Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria
da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga, conhecido como Programa
Bacia do Bacanga.

Requeiro que sejam enviadas à esta Casa Legislativa, o
cronograma de aplicação de verbas do referido programa desde sua
criação até a presente data, o total ainda disponível em caixa e a
demonstração e comprovação dos recursos já aplicados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de setembro de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 523 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e
votação em uma sessão extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão, os projetos de resolução legislativa nº 038 e 066/2019, de
minha autoria.

São Luís, 23 de dezembro de 2019. - WELLIGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 524 / 19

Senhor Presidente,

Seja agendada para o dia 28 de novembro de 2019, uma
Sessão Solene que concede a Medalha de Manuel Beckman aos Dr.
THIAGO BRHANNER GARCÊS COSTA e o Dr. DANIEL BLUME.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de setembro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO N° 525 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhada
mensagem de congratulação à Direção da TV Mirante, em virtude do
programa “Bom dia, Mirante”, apresentado pelos jornalistas JOSÉ
RAIMUNDO SOARES JÚNIOR E JANAÍNA BORDALO BARROS,
com 02 (duas) horas de duração, dando destaque às principais notícias do
Maranhão, parabenizando-os pelo quadro que dá destaque às ações
parlamentares, apresentado pelo jornalista ROBERTO FERNANDES
SILVA.

Transmitir informação, de maneira íntegra e imparcial, tem sido
característica do programa “Bom dia, Mirante”, razão pela qual externamos
as congratulações enquanto representante do povo à Direção da Mirante.

De forma específica, cumpre destacar o grandioso trabalho que
tem sido desenvolvido pelos jornalistas do “Bom dia, Mirante”, José
Raimundo Soares Júnior e Janaína Bordalo Barros, que de forma profissional
seguem levando informação aos maranhenses. É dever, também, parabenizar
o jornalista Roberto Fernandes Silva, pela condução dos trabalhos a frente
do quadro que tem abordado as ações parlamentares.

Em tempos em que há censura e há, também, manipulação de
dados, é dever nosso parabenizar e reconhecer o trabalho de quem leva
informação de forma séria e imparcial.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração aos
jornalistas supracitados, sendo extensiva à Direção da TV Mirante.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de setembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO N° 526 / 19

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Sr
WANDERSON MONTEIRO DOS SANTOS SILVA, externando o
mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
23 de setembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de setembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 527 / 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, o Projeto de Lei nº 464 / 19.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 24 de setembro de
2019. – Adelmo Soares – Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 528 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 27, VIII do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão requer a convocação do
Delegado de Polícia Civil do Município de Vargem Grande, o senhor Pedro
Henrique Hottes Adão, para prestar, pessoalmente, esclarecimentos sobre
as circunstâncias em que ocorreu a arbitrária prisão civil do senhor Antonio
Onesipo de Lima Abreu Filho, havendo indícios de prevaricação e abuso
de poder, conforme narra queixa encaminhada a esta Comissão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de setembro
de 2019. – RILDO AMARAL – DEPUTDO ESTADUAL –
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – DR.
YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

REQUERIMENTO Nº 533 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 160, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicito que a Mesa desta Casa
requeira informações ao Secretário de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, o senhor Jefferson Portela, sobre a atuação do Delegado Civil
do Município de Vargem Grande, o senhor Pedro Henrique Hottes Adão,
durante arbitrária execução de mandado de prisão civil do senhor Antonio
Onesipo de Lima Abreu Filho, havendo indícios de prevaricação e abuso
de poder, conforme narra queixa encaminhada a Comissão de Segurança
Pública desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de setembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.09.19
EM: 24.09.19

INDICAÇÃO Nº 1267 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança, Dr. Jefferson Portela,
solicitando a instalação de um posto policial no Povoado Helenópolis,
Município de Carolina.

Localizado a 60 quilometros da sede do município e com uma
população de, aproximadamente, 780 habitantes, o Povoado Helenópolis
vive um clima de insegurança principalmente pelo comércio ilegal de armas
de fogo, o que ocasionou a Operação realizada este ano pelas polícias civil
e militar do Município de Carolina em conjunto com a Polícia Civil do
Tocantins, intitulada Jagunço, com a maior apreensão de armas de fogo
da região.

As investigações da policia constataram o comércio de armas de
fogo em diversos locais desse povoado, resultando assim na prisão de
várias pessoas.

Vê-se, portanto, que o clima de insegurança vivido pela comunidade
do referido povoado implica na adoção de urgentes providências com
vistas a combater a marginalidade para garantir o direito de ir e vir do
cidadão com segurança.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de setembro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1268 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado, Dr.
Felipe Camarão, solicitando urgentes providências no sentido da reforma
e recuperação do Centro de Ensino Raimundo Soares da Cunha, Município
de Imperatriz, a saber:

1. Substituição da rede elétrica do prédio;
2. Reforma e ampliação dos banheiros, pois alguns estão sempre

interditados;
3. Reforma da quadra de esportes;
4. Funcionamento da biblioteca com livros atualizados;
5. Funcionamento do laboratório de informática;
6. Implantação do laboratório de química;
7. Nomeação de professores de matemática e física;
8. Instalação de ventiladores.
Justificamos nossa indicação, pois conforme acima relacionado,

trata-se da reivindicação que nos foi encaminhada pelos alunos do Centro
de Ensino Raimundo Soares da Cunha que anseiam por uma Escola Digna
para garantir condições de aprendizagem de boa qualidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de setembro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1269 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento – SEMAPA, Senhor Ivaldo Rodrigues,
solicitando reforma e total revitalização da feira da VILA BACANGA.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garantia
aos direitos básicos de atenção à saúde, segurança e condições dignas de
trabalho aos cidadãos daquela localidade que há anos possuem uma feira
com condições insalubres, com uma estrutura inadequada, mal cheiro,
esgoto a céu aberto e outros problemas

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019.– ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1270 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo e ao Secretário de Educação,
Moacir Feitosa, solicitando reforma, revitalização e disponibilização de
cursos profissionalizantes na escola comunitária Creche Escola
Comunitária  Me Ajuda a Viver no bairro Jambeiro.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garantia
aos direitos básicos de atenção a educação de qualidade às nossas crianças.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1271 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando reforma da PRAÇA DAS
ÁGUAS no bairro VILA BACANGA, com a devida construção de uma
quadra poliesportiva, revitalização da iluminação pública e disposição de
lixeiras.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garantia
aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte, segurança e lazer dos
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1272 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo e ao Secretário de Educação,
Moacir Feitosa, solicitando reforma e revitalização total da escola
comunitária Menino Jesus no bairro Vila Embratel

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garantia
aos direitos básicos de atenção a educação de qualidade às nossas crianças

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1273 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo e ao Secretário de Desportos
e Lazer, Rommeo Pinheiro Amin Castro, solicitando reforma total da
quadra 7 Palmeiras no bairro Vila Embratel.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de garantia
aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer dos habitantes
daquele bairro.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1274 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF,
SENHOR JULIO CESAR MENDONÇA, solicitando providências no
sentido de INCLUIR NO PROGRAMA “ÁGUA DOCE” - PAD, PARA
INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO, O
POVOADO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
LAGO AÇU, considerando que água é um bem básico e vital para a
subsistência humana. Infelizmente, os mais de 200 (duzentos) habitantes
do referido povoado, distante aproximadamente 12 (doze) quilômetros da
sede, cuja atividade econômica é a pesca e a agricultura, têm suas residências
abastecidas com água extraida de poço artesiano, porém, totalmente
salinizada.

Se faz mister incluir o Povoado Caetano, no Programa “Agua
Doce”, cujo objetivo é a instalação de um sistema de dessalinização que
possa permitir que a população tenha acesso a água para consumo humano,
assim como para o processo de produção familiar.

Logo, o compromisso do Governo é de “alavancar um ciclo de
prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob
o ponto de vista da cidadania, além do que, o programa “Agua Doce” foi
criado para que os maranhenses, indistintamente, tenham acesso a água
boa para o consumo.

Portanto, apesar de todo o avanço civilizacional, tecnológico e
econômico, ainda não foi possível a população do Povoado Caetano, que
vive à margem dos programas sociais, ter acesso aos bens importantes
para a subsistência, a exemplo da água potável, importante para o
desenvolvimento humano sustentável.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de
2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1275 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF,
SENHOR JULIO CESAR MENDONÇA, solicitando providências no
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sentido de INCLUIR NO PROGRAMA “ÁGUA DOCE” - PAD, O
POVOADO ALTO DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
LAGO AÇU, considerando que água é um bem básico e vital para a
subsistência humana. Infelizmente, os quase 200 (duzentos) habitantes
do referido povoado, distante 11 (onze) quilômetros da sede, cuja atividade
econômica é a pesca e a agricultura, têm suas residencias abastecidas com
água extraida de poço artesiano, porém, totalmente salinizada.

Se faz mister a incluir o Povoado Alto da Paz, no Programa “Água
Doce”, cujo objetivo é a instalação de um sistema de dessalinização que
possa permitir que a população tenha acesso a água para consumo humano,
assim como para o processo de produção familiar.

Logo, o compromisso do Governo é de “alavancar um ciclo de
prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob
o ponto de vista da cidadania, além do que, o programa “Agua Doce” foi
criado para que os maranhenses, indistintamente, tenham acesso a água
boa para o consumo.

Portanto, apesar de todo o avanço civilizacional, tecnológico e
econômico, ainda não foi possível a população do Povoado Alto da Paz,
que vive à margem dos programas sociais, ter acesso aos bens importantes
para a subsistência, a exemplo da água potável, importante para o
desenvolvimento humano sustentável.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de
2019.- DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1276 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF,
SENHOR JULIO CESAR MENDONÇA, solicitando providências no
sentido de INCLUIR NO PROGRAMA “ÁGUA DOCE” - PAD, O
POVOADO MIRIM, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO
AÇU, considerando que água é um bem básico e vital para a subsistência
humana. Infelizmente, os quase 150 (cento e cinquenta) habitantes do
referido povoado, distante 14 (quatorze) quilômetros da sede, cuja atividade
econômica é a pesca e a agricultura, têm suas residencias abastecidas com
água extraida de poço artesiano, porém, totalmente salinizada.

Se faz mister a incluir o Povoado Mirim, no Programa “Água
Doce”, cujo objetivo é a instalação de um sistema de dessalinização que
possa permitir que a população tenha acesso a água para consumo humano,
assim como para o processo de produção familiar.

Logo, o compromisso do Governo é de “alavancar um ciclo de
prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob
o ponto de vista da cidadania, além do que, o programa “Agua Doce” foi
criado para que os maranhenses, indistintamente, tenham acesso a água
boa para o consumo.

Portanto, apesar de todo o avanço civilizacional, tecnológico e
econômico, ainda não foi possível a população do Povoado Mirim, que
vive à margem dos programas sociais, ter acesso aos bens importantes
para a subsistência, a exemplo da água potável, importante para o
desenvolvimento humano sustentável.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de
2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum deputado deseja fazer uso do Pequeno
Expediente? Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras, Senhores
Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, ontem, eu não pude
participar da Sessão, ontem, dia 23, segunda-feira, porque eu estava no
município de Itaipava do Grajaú com o Vice-Governador, Carlos Brandão,
onde, naquele momento, ontem pela manhã, meio dia, nós entregamos à
população de Itaipava do Grajaú o CRAS e a cozinha comunitária, onde
estavam presentes muitas pessoas. O prefeito Joãozinho do Dimaizão
colocou aproximadamente umas mil e quinhentas pessoas na praça para
nos receber, para ouvir as propostas dos políticos representantes do povo
que estavam ali. E naquele momento estava o Secretário de
Desenvolvimento Social e Deputado Márcio Honaiser. As duas obras
pertencem à sua pasta e foi de grande importância para o município de
Itaipava do Grajaú naquele momento e vão atender a população daquele
município. E também estava presente o Deputado Fernando Pessoa, o
Prefeito da cidade de Grajaé, que é a cidade mãe de Itaipava do Grajaú,
Mercial Arruda, com seus vereadores também presentes no município, a
Prefeita, a nossa querida Prefeita da cidade de Arame, Prefeita Dra. Jullly,
acompanhada também de seus vereadores, um município ali vizinho, o
Prefeito anfitrião da festa, Prefeito Joãozinho do Dimaizão, que parabenizo
pela organização da festa, muito bem organizado, toda a equipe, os seus
secretariados, a banda Marciana. Então foi um negócio muito bem
organizado. Parabéns à organização e a todos que contribuíram, à primeira-
dama Socorrinho, que também trabalhou muito incansavelmente, ajudando
nas organizações. E dizer o seguinte, para nós, Deputado Arnaldo Melo,
que é votado também na região de Grajaú, é uma satisfação estar presente
com os prefeitos da região entregando obras na região. E a população
satisfeita. A minha felicidade foi ver o Prefeito ontem também feliz.
Aproximadamente meio-dia, de onze até uma da tarde, a população estava
presente. O sol muito quente, mas a população presente, ouvindo o que
cada representante do povo do Maranhão estava ali a falar e a entregar
aquelas obras. Isso que é importante, é colocar, convidar a população, e a
população participar do começo ao final. E a importância das obras do
CRAS e da Cozinha Comunitária é muito bom para aquela região. E eu
aqui comprovei da importância da cozinha comunitária, nós, todos nós,
inclusive o vice-governador Carlos Brandão também, que eu parabenizo
pelas ações, as ações do governo Flávio Dino, chegar aquela região como
chegou a estrada, está ligada a estrada e o almoço foi no mesmo local. Nós
almoçamos na cozinha comunitária e não encontramos diferença, nenhuma,
de almoçar no self-service qualquer que seja dentro do Estado do Maranhão.
Realmente a comida é excelente, tenho gosto de participar. E aquilo é
importante para a população, porque é uma população pobre de baixa
renda, que às vezes pode deixar de fazer a comida na sua casa para ir se
alimentar na cozinha comunitária. E a partir de ontem foi liberada para 200
pessoas, diária, no valor simbólico de R$ 2,00. Então essa é a importância
das obras do governo, entregando à população e, mais importante, é ver a
população participar, ver a satisfação e alegria da população. E o Joãozinho
do Dimaizão, o nosso prefeito anfitrião, prefeito da cidade de Itaipava do
Grajaú, muito feliz. A gente percebia no semblante dele da felicidade de a
população estar ali com ele recebendo aquelas obras do governo, dando
todo apoio à população. E o Joãozinho também engajado no meio de todo
povo, um homem simples e humilde como é, já no seu segundo mandato.
E nós aproveitamos, Senhor Presidente, aquela oportunidade para levar as
ações também de como deputado estadual para a região, para os municípios,
da qual nós o representamos aqui na Assembleia. E naquele momento eu
entreguei um ofício, já protocolado na Secretaria com o Secretário e
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Deputado Marcelo Tavares, entreguei um ofício na ordem de R$ 170 mil
para conveniar Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde com
o Governo do Estado do Maranhão, das nossas emendas parlamentares,
que será liberada uma parte agora. Então aquele valor é para aquisição de
uma ambulância, para que o município compre mais uma ambulância. O
município tem três ambulâncias, já rodaram bastante, precisa ser renovada
a frota. E nós temos esse compromisso de quando ir ao município, distribuir
nossas emendas parlamentares. E com muito esforço também entregamos,
por meio de uma emenda parlamentar que conseguimos em Brasília, do
Governo Federal, R$ 600 mil, também para a área da Saúde, que já está
depositada na conta, foi depositada na conta da Prefeitura do Município
de Itaipava do Grajaú ainda no mês de junho, o dinheiro se encontra em
conta, em junho. Desde junho, final de junho para julho que o dinheiro está
na conta. Então já temos um compromisso assumido com a população, já
entregamos R$ 600 mil com mais R$ 170 mil que vai ser liberado para
aquisição de uma ambulância. Esse é o nosso compromisso, essas são as
nossas ações para que possamos levar aos municípios. Porque todas às
vezes que eu precisei de Itaipava do Grajaú, Itaipava do Grajaú
correspondeu para que eu voltasse à Assembleia, me retornasse à Assembleia
ao longo de 06 mandatos que aqui eu exerço. Parabéns, agradeço a Deus,
em primeiro lugar, agradeço ao Maranhão e aos municípios que represento,
e foi uma festa muito importante, bonita e que merece o reconhecimento
de todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - 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, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, hoje, apresentamos um
Requerimento e o nosso reconhecimento à imprensa do Estado do
Maranhão. E faço referência a homens e mulheres que fazem a imprensa
do Estado do Maranhão, divulgam nossas ações no Parlamento Estadual e
aí cito jornalistas, radialistas, blogueiros, a exemplo dos jornalistas Gilberto
Leda, Marco D’Eça, Martinho Varão, Herbert Morais, Luís Cardoso, Yuri
Almeida, Neto Ferreira, Jorge Aragão, jornalistas, blogueiros que divulgam
as nossas ações no Parlamento Estadual. Mas por que eu estou fazendo
essa referência elogiosa? É que hoje apresentamos um requerimento de
congratulações à direção da TV Mirante, em virtude do programa Bom dia
Mirante, que é apresentado todos os dias pela jornalista Janaína Bordalo
e pelo jornalista Soares Júnior, fazendo destaque para matérias de relevância
e notícias não só na capital, mas em todo o Estado do Maranhão. Mas eu
faço um destaque especial para o programa apresentado pelo jornalista
Roberto Fernandes, todos os dias, na TV Mirante, que tem dado destaque
para as ações parlamentares. Então, todos os dias, nesse programa da
Mirante, por volta das 7h20 da manhã, apresentado pelo jornalista Roberto
Fernandes, apresenta as ações dos três Senadores, apresenta as ações dos
Deputados Federais e diariamente tem apresentado as ações da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, diariamente, tem apresentado
Deputados Estaduais concedendo entrevistas, e estamos fazendo esse
registro à direção da TV Mirante, fazendo este registro aos dois
apresentadores do Bom Dia Mirante, Janaina e o Soares, e, de forma
especial, a esse quadro do Roberto Fernandes que tem dado destaque para
as ações parlamentares, para as ações dos Senadores, dos Deputados
Federais e principalmente, dos Deputados Estaduais. Está aqui o nosso
respeito, a nossa admiração, a nossa congratulação e o nosso agradecimento
por divulgarem as nossas ações. E como eu já falei mais uma vez, o nosso
respeito aos demais membros da imprensa do Estado do Maranhão, como
eu visualizo aqui, Gilberto Leda, está ali também na imprensa, e aí eu
cumprimento, de forma especial, todos da imprensa no Estado do Maranhão
e o nosso respeito a todos que fazem a imprensa no Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, como pauta do nosso pronunciamento, na manhã de

hoje, na segunda pauta do Pequeno Expediente, eu quero tratar, de uma
Nota de Pesar que apresentamos hoje, por conta do falecimento do soldado
Wanderson Cordeiro, assassinado ontem, por volta das 14h, na rua Paraíba,
na cidade de Imperatriz. Jovem, soldado da Polícia Militar, do último
concurso de 2018, que perdeu a vida para a criminalidade no Estado do
Maranhão. Nas últimas 24 horas, na cidade de Imperatriz, foram seis
mortes e mais um baleado. Então, é essa a situação, no Estado do Maranhão,
da falta de segurança pública, o que faz homens e mulheres de vítimas no
dia a dia e, principalmente, quando as vítimas são os agentes de segurança
pública. É muito grave quando o cidadão de bem perde a sua vida para o
crime organizado e para a criminalidade, mas é muito mais grave, Deputado
Edivaldo Holanda, quando a criminalidade avança para o sistema de
segurança pública ao assassinar um policial militar. Então, hoje, a Polícia
Militar do Estado do Maranhão está de luto, a farda está de luto, portanto,
o nosso pesar, as nossas condolências aos familiares do jovem soldado
Wanderson Cordeiro e, de forma especial, o nosso respeito a todos que
fazem o sistema de segurança. A Assembleia Legislativa, neste momento,
está sendo ocupada por moradores de São Luís. Sejam bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Concluindo o meu
pronunciamento, na manhã de hoje, aproveito para cumprimentar todos
que estão chegando à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a
Casa do Povo. Já visualizei algumas pessoas conhecidas, meu amigo Kadu,
seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos vocês que estão na Casa do
Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, vocês
engrandecem as nossas ações no Parlamento estadual. Sejam bem-vindos
à galeria, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Todos sejam muito bem-vindos. Dentro do
plenário, a gente não pode permitir nenhuma manifestação que atrapalhe
quando tiver Deputado na tribuna, então eu peço a todos vocês, por
gentileza, com toda cordialidade, estamos respeitando todos vocês, a casa
é do povo, sim, vocês podem fazer parte da sessão, mas, da mesma forma,
a gente pede o respeito para quando tiver orador na tribuna. Por gentileza,
eu peço respeito porque o nosso regimento não permite. Deputado Duarte
Junior, por cinco minutos. Por gentileza, eu peço a todos vocês mais uma
vez que nós possamos respeitar o orador que está na tribuna. Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos. Meus amigos, eu respeito todo mundo
e peço novamente respeito. Enquanto tiver respeito, vamos respeitar; se
não tiver respeito...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso utilizar a Tribuna
nessa manhã de terça-feira. Gostaria de inicialmente cumprimentar todos
que estão aqui presentes, todos os cidadãos maranhenses, cidadãs
maranhenses que estão vindo a esta Casa, a Casa do Povo, para manifestar
a sua opinião, manifestar os seus sentimentos, manifestar aquilo que lhe
movimenta, manifestar a sua crença. E é isso que a nossa Constituição
Federal de 1988 garante, o direito de ir e vir, o direito de manifestação, que
é um direito também constitucional. Senhor Presidente, é sobre
constitucionais, fundamentais assegurados pela Carta Magna de 1988,
essa constituição conhecida e reconhecida por todos como Constituição
Cidadã, que me faz vir à tribuna nessa manhã, Deputado Edivaldo. Existem
direitos que são garantidos. E esses direitos são frutos de lutas, de
movimentos sociais, pessoas suaram, pessoas sofreram, pessoas sangraram,
pessoas morreram para que, hoje, nós estivéssemos aqui, para que, hoje,
nós estivéssemos nossos direitos garantidos. Direitos, por exemplo, como
a energia elétrica, direitos a um serviço essencial. Mas, infelizmente, em
nossa cidade, na nossa Ilha do Amor, nós percebemos que alguns serviços
não estão sendo garantidos. A exemplo, eu trago aqui uma grave denúncia
que por muitos está passando desapercebida no bairro da Vila Embratel.
Um dos bairros mais antigos de São Luís, que fica localizado na área Itaqui-
Bacanga, que possui mais de cem mil habitantes, por décadas, visitado por
muitos políticos, por muitos homens públicos. Infelizmente, no dia 12 de
setembro, ao fazer uma reunião nesse bairro, ao fazer uma reunião nessa
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região para discutir os problemas da nossa cidade, para aprofundar o
conhecimento sobre as políticas públicas que carecem na nossa cidade, eu
percebi que, mais precisamente, ali no Parque das Palmeiras, no Monte
das Oliveiras, existem mais de cem residências, mais de cem famílias, que
não têm acesso à energia elétrica, não tem em suas casas acesso a uma
unidade consumidora para que possam consumir, Deputada Detinha, esse
serviço essencial. De acordo com as legislações em vigor, de acordo com a
resolução homologatória nº 2.357, de 12 de dezembro de 2017, a cidade de
São Luís se apresenta como uma cidade onde esse serviço é universalizado,
onde esse serviço está sendo garantido a todos, somente no papel, somente
na teoria, porque na prática aquelas pessoas que estão visivelmente à
margem da sociedade não têm os seus direitos assegurados. Isso é um
verdadeiro absurdo, porque o que percebemos, o que notamos é que há
uma rapidez, uma celeridade, uma eficiência muito grande por parte das
concessionárias de serviço público como, por exemplo, a CEMAR para
garantir o corte desse serviço, mas nós não percebemos a mesma eficiência
para garantir a manutenção desse serviço. Apresentamos aqui nesta Casa,
mais uma vez, o projeto anticorte. Mais uma vez porque outrora foi
apresentado pelo Deputado César Pires, à época o Supremo Tribunal
Federal não havia se posicionado sobre a matéria. No dia 19 de dezembro
de 2018, o STF pacificou o entendimento, em junho, entendimento esse
que foi publicado, o acordão foi publicado assegurando que esta Casa
pode legislar sobre essa matéria. Matéria que garante ao consumidor o
serviço de energia elétrica, matéria que garante ao consumidor que esse
serviço não seja cortado de forma abrupta. Em tempo que lembro que esse
projeto está em tramitação aqui nesta Casa, eu lembro também da Indicação
1.251/2019, essa indicação de minha autoria que faz com que o poder
público, faz com que a CEMAR perceba que existem pessoas em nossa
cidade que têm os seus direitos violados e precisam ser resguardados.
Chamo a atenção aqui de todos, todos e todas, todos os Deputados, toda
a imprensa, galeria, para que possamos garantir que aqueles consumidores,
aqueles que residem na Vila Embratel, aqueles que residem no Parque das
Palmeiras, aqueles que residem no Monte das Oliveiras possam ter seus
direitos garantidos, os seus direitos assegurados. É isso que eu tenho para
registrar hoje, Senhor Presidente, pois não podemos permitir que essas
famílias tenham os seus direitos perecidos e façam com que o que está
previsto na lei seja apenas uma lei morta. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, não há mais, neste momento, oradores inscritos no
Pequeno Expediente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei n.º 439/2019, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, vai para segundo turno. Parecer da CCJ n.º 508/2019,
contrário ao Projeto de Lei n.º 400/2019, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio (lê). Senhores Deputados, nós estamos apreciando o parecer, eu
vou colocar em votação e a forma de votação os Deputados permanecerão
da forma que estão aprovarão o veto, aliás, aprovarão o parecer, da CCJ,
contrário ao Projeto, e os que se manifestarem, votarão a favor do Projeto,
ou seja, pela derrubada, da CCJ.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Oriento a Bancada, sobretudo, o Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, que possamos ficar de pé diante da próxima votação. Portanto,
derrubar o veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É, seria no caso não derrubar o veto, ou seja, derrubar o parecer da CCJ.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Exatamente, retifico.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então, repetindo, os Deputados que forem favoráveis ao Projeto deverão
permanecer, ao parecer, favoráveis ao parecer deverão permanecer como
estão; os que forem contrários se manifestem ficando de pé, ou da forma
que desejarem. Rejeitado o parecer, da CCJ. O Projeto volta a tramitar,
volta para as Comissões. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Só Questão de
Ordem, parabenizar aqui os Parlamentares pela derrubada do Parecer da
CCJ, é muito importante que a gente saiba reconhecer quando houver
alguns erros, ou alguma inconformidade com a legislação. Então, parabenizo
os Parlamentares pela derrubada e ao Deputado Yglésio aí pela
possibilidade de discutir com exaustão o seu projeto, parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Resolução Legislativa n° 080, de autoria do Deputado Othelino
Neto, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Padre Luigi Risso,
natural de Roma/Itália, radicado em Pinheiro/MA. 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, anexado o Projeto de Resolução Legislativa nº 087, de autoria
da Deputada Dra. Thaiza Hortegal, concede Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Padre Luigi Risso, natural de Roma/Itália, radicado
na cidade de Pinheiro/MA. Em discussão, o Deputado Leonardo está
ausente, o Projeto fica transferido para a Sessão de amanhã. Projeto de
Resolução Legislativa nº 054, de autoria do Deputado César Pires, concede
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Engenheiro Francisco
de Assis Peres Soares, ativista das causas do trânsito no Maranhão. Em
discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como
estão, aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 074, sendo anexado
Projeto de Resolução Legislativa n° 084, ambos de autoria do Deputado
Adelmo Soares, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
José Reis Neto. Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado, à promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria do Deputado Dr. Leonardo Sá, ausente o Deputado,
fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Resolução legislativa nº
099/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 495/19, de autoria do Deputado César Pires. Deputado
ausente (lê). O Projeto de Lei nº 397/19 (lê).

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Eu não olhei o Deputado César Pires aqui no plenário. Se ele não estiver
presente no plenário, nós vamos ter que...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu queria
ponderar o pedido de urgência porque a comissão já analisou, a Comissão
de Constituição e Justiça já analisou este parecer, este projeto de lei, já
emitiu o seu parecer, já está apto inclusive a votarmos em plenário. Portanto,
não vejo necessidade de votarmos um pedido de urgência de algo que já
está pronto para a votação em plenário. Eu ia fazer esse pedido ao Deputado
César, mas eu não estou vendo o parlamentar!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ele ainda depende da Comissão de Administração, Deputado Neto?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Falta o
parecer da Comissão de Administração, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 509/19, de autoria
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do Deputado Rildo Amaral. Deputado Rildo ausente. Requerimento nº
514/19, de Autoria do Deputado Duarte Júnior (lê) Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, só para retificar a informação que eu dei a V.Ex.ª com relação ao
parecer da Comissão de Administração ao projeto do Tribunal de Contas.
Já tem Parecer da outra Comissão também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Neto. Requerimento nº 519/19, de autoria do
Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei referente
ao item 11 da Ordem do Dia, do Deputado Duarte Júnior, vai estar na
Ordem do Dia de amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento n.º 515/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior (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. Deputado Duarte, o Parecer vai estar na Ordem do Dia de
amanhã. Requerimento nº 516/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
(lê). Como Vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento nº 517/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, (lê). O Deputado está ausente. Requerimento nº 518/2019, de
autoria do Deputado Roberto Costa, (lê). Como vota a Deputada Andreia
Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão Ordinária de quarta-feira,
25 de setembro: Projeto de Lei nº 061/2019, de autoria da Deputada Ana
do Gás, em segundo turno; Projeto de Lei nº 314/2019, de autoria do
Deputado Zito Rolim, em segundo turno; Projeto de Resolução Legislativa
nº 049, 050, 051 e 078/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, em
segundo turno; Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, em segundo turno; Requerimento nº 520,
521, 522/2019, de autoria do Deputado Adriano. Requerimentos nº 523,
524/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente, na verdade, é um equívoco. É para
o dia 25, quarta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Deputado Wellington do Curso declinou do Grande Expediente. Aliás,
fazendo a retificação, ele estava inscrito para a quarta-feira, dia 25.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só ratificando é para o dia 25 quarta-feira, só
fazendo a ratificação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Dra. Helena Dualibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(Questão de Ordem) - Eu queria aqui aproveitar esse momento importante
do dia de hoje para registrar, e eu vejo aqui o Deputado Neto Evangelista
e o Deputado Roberto Costa também, que hoje o nosso Maranhão Atlético
Clube faz 87 anos, o nosso MAC, o nosso bode Gregório. E nós todos
aqui atleticanos, e é lógico que vocês aqui bolivianos, motenses, também
conhecem e reconhecem o nosso time de coração, que é um time bem
estruturado. E nós queremos aqui parabenizar a diretoria. E nós, como
torcedores, queremos registrar 87 anos de glórias e vitórias do nosso bode
Gregório.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Feito o registro, Deputada Dra. Helena Duailibe. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio. V. Ex.ª vai indicar
algum Deputado? Deputado Zé Inácio Lula, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Deputados e Deputadas, imprensa, galeria que aqui
está representativa de vários segmentos do movimento social do Maranhão,
eu quero, num primeiro momento, parabenizar a atitude do nosso
Presidente Othelino, que permitiu, ou melhor, garantiu o direito aos
manifestantes terem o acesso à galeria, porque aqui é a Casa do Povo e não
pode ter restrição a nenhum tipo de manifestação, quer seja de defensores
e militantes do segmento da esquerda como aqueles que defendem posições
contrárias. O direito foi garantido e não foi permitida nenhum tipo de
truculência, nenhum tipo de uso de força. Eu acho que todos que estão
aqui estão livremente exercendo o seu direito de protestar e aqueles que
querem apoiar, de apoiar. Eu quero dizer aos senhores deputados, à imprensa
que nos acompanha, à galeria, que esta Casa tem representatividade de
vários segmentos. A Deputada Mical...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhoras e senhores, respeitando as manifestações de todos vocês, eu
pediria que ouvissem a fala do orador que está na tribuna. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – A Deputada Mical
Damasceno representa o segmento da sociedade maranhense, que por
conta disso ela entendeu homenagear a Ministra Damares. Ela representa
e tomou uma atitude representando aquilo que ela acredita. Agora eu quero
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dizer aos senhores que nos acompanham nesta manhã, aqui na Assembleia
Legislativa, eu enquanto deputado estadual do Partido dos Trabalhadores
que tenho aqui, nesta Casa, uma história de militância política defendo as
pautas do movimento social, defendendo as pautas dos direitos humanos
que aqui represento, represento a Assembleia Legislativa no Conselho
Estadual de Direitos Humanos e recentemente apresentamos no Conselho
Estadual de Direitos Humanos uma moção de repúdio à atuação da Ministra
Damares, por tudo que ela tem feito e defendido contra a afirmação de
direitos humanos. Recentemente repudiei a atitude da Ministra pelo fato
de ela ter exonerado o Presidente nacional de Direitos Humanos. Atitudes
como essa têm que ser repudiada e a nossa posição aqui, enquanto
Deputado, a nossa posição enquanto Deputado que fala para todo o povo
do Maranhão desta Tribuna é se colocar contra a homenagem dada à
Ministra Damares, mesmo reconhecendo o direito da Parlamentar de fazer
a homenagem que achar devida, até porque, do ponto de vista da
constitucionalidade, todas as homenagens apresentadas aqui elas são
aprovadas. Eu quero fazer este registro e mais uma vez dizer que esta
galeria é livre, todos terão direito a se manifestar, obedecendo ao princípio
de também respeitar aqueles que estão falando, mas quero dizer a vocês
que a nossa posição, enquanto Deputado Estadual, do Partido dos
Trabalhadores, a nossa posição é contrária à homenagem por entender que
a atuação da Ministra depõe contra tudo aquilo que se conquistou no
Brasil com relação aos direitos humanos. É nesse sentido que eu me
manifesto, mas quero dizer àqueles que estão aqui aos Deputados que as
homenagens, cada um dos Deputados que estão aqui, dá para quem achar
justa. Eu quando concedo uma homenagem é porque eu considero que a
trajetória daquele que nós estamos oferecendo a homenagem merece ser
dada e a homenagem da Medalha Manuel Beckman, que é a maior honraria
desta Casa, ela merece ser dada àqueles que fazem a construção de uma
história de luta em favor do povo brasileiro. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical, V.Exa. vai à Tribuna? V.Exa. gostaria de quantos minutos?
Peço, me reporto aos senhores e às senhoras, eu ouvi vozes aí da galeria
pedindo que a Deputada Mical fosse à tribuna. Ela está vindo e eu pediria
que vossas senhorias, a ouvissem, e claro, exerçam seu direito de discordar
ou não. Deputada Mical, V.Exa. tem 5 minutos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, meus amigos
Deputados, imprensa, de modo geral, funcionários da Casa. Eu quero aqui
agradecer a Deus por mais uma oportunidade. A Deus seja a glória! Eu
cumprimento todos os movimentos, eu peço que vocês me escutem, eu
cumprimento todos os movimentos sociais aqui. Quero aqui dizer que
vocês têm o livre arbítrio, o direito de defender suas escolhas, sua ideologia,
mas eu represento aqui a comunidade evangélica e que jamais eu deixarei de
lutar pelos interesses e valores éticos e morais em defesa da família, que é
a família tradicional de macho e fêmea e de todos os valores que a Bíblia
representa. Eu quero aqui dizer que nada me intimida! Eu estou aqui
representando uma voz de 30.693 pessoas. Enquanto eu tiver fôlego e
força, estarei aqui lutando. Eu quero agradecer a todos os meus colegas que
assinaram essa medalha, da qual eu não me arrependi. Homenagearemos
em outra oportunidade. Eu não procurei o Senhor Deputados Inácio Lula,
porque eu sabia que ele não comungava, mas eu procurei os meus colegas
que comungam comigo e que sabem que a Ministra Damares tem defendido,
tem sido um exemplo no ministério como nenhum outro, apesar de não ter
recursos, mas, mesmo assim, vem desempenhando um belo trabalho. Quero
dizer a vocês que, se eu não estivesse incomodando, aqui nesta Casa, não
seria válida a minha vinda aqui, mas eu louvo a Deus que eu estou
incomodando vocês. Eu estou muito feliz de estar sendo aqui bombardeada
por vocês, isso me alegra, isso me exalta e ainda me dá mais ousadia e
intrepidez para lutar contra as ideias malignas que nada têm a ver com a
instituição criada por Deus. São essas as minhas palavras e dizer que, a
cada dia mais, eu vou renovar as minhas forças e dizer que haverá outra
oportunidade. Eu vou trazer a Ministra Damares para homenageá-la com
muita honra, porque ela é uma mulher que luta e pensa como nós. Essas

são as minhas palavras e eu agradeço a oportunidade porque até aqui o
Senhor tem me sustentado. Meu abraço a todos e fiquem na paz de Deus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, senhoras e senhores, peço à galeria, às senhoras e
senhores presentes na galeria, gostaria que Vossas Senhorias observassem
com atenção. Nós estamos partindo para finalizar a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Esperar só o pessoal
acalmar um pouquinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhoras e senhores, nós estamos partindo para encerrar a sessão. Eu
pediria a todos atenção. Senhoras e senhores, Deputado Yglésio, Vossa
Excelência ainda deseja o aparte? Eu vou, logo em seguida, chamar os
outros blocos e encerrar a sessão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem)
– Eu queria destacar que eu acho muito importante quando o povo vem à
Casa do Povo. Eu acho isso aí de uma importância gigantesca dentro de
uma democracia. A grande verdade que a gente assiste hoje... Eu queria
pedir aqui só um minutinho da atenção, só um minutinho por favor, só um
minutinho. Até porque a gente tem coisas importantes a relatar aqui no
momento. Quando a população vem para a Casa do Povo se manifestar,
exerce um direito legítimo. E eu lhe digo do fundo do coração, presidente,
que eu fico feliz quando o povo vem à Casa do Povo, mesmo que seja para
protestar. Obviamente, nós estamos numa democracia. Isso é legítimo. Eu
só peço aqui, realmente, que se faça reflexão. Nós vivemos numa sociedade
e a sociedade é plural. Eu tenho o pensamento completamente oposto ao
da Deputada Mical, mas uma coisa maior que deve existir é o respeito
mesmo. Numa situação em que você não deixa a deputada concluir o
discurso, é muito complicado, porque você precisa ter a avaliação do que
foi dito. Eu sempre discordei de tudo que foi feito praticamente a partir da
ministra, sempre. Do Bolsonaro, a mesma coisa. Escrevemos o tempo
todo em nossas redes sociais e basta qualquer um de cima que quiser ver
acompanhar que nós sempre nos pusemos em direção contrária a todo
tipo de discriminação, a todo tipo de homofobia. Agora, a partir do momento
em que a gente chega aqui e tumultua dessa forma e não dá oportunidade,
tumultua. Vocês acham que isso aí é forma de protestar? Não é. Isso não é
forma de protestar......

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço à galeria, senhoras e senhores... Deputado Yglésio, um momentinho.
Peço à galeria que garanta a fala do Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Sabe o que faz? Isso
coloca a luta de vocês de um tamanho pequenininho. Senhor Presidente,
infelizmente, uma parte das pessoas que não compactuam com isso, que
se envergonham com manifestações assim, infelizmente têm que ser
representadas muitas vezes por pessoas que não querem dar voz ao
contraditório. Agora não vai mudar os valores que se tem. Eu respeito
minorias. Nós lutamos todo o tempo contra todo tipo de discriminação,
mas, jamais, não é porque a Deputada Mical pensa diferente que ela tem
que ser hostilizada dessa forma. Não é, pode vaiar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Yglésio, conclua.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Falar mal, não me
preocupo. Nós fazemos defesa aqui de coisas sérias. Aqui catorze
assinaturas para o fundo contra a corrupção, dinheiro para a educação e
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para a saúde, e esse aqui me “dando o dedo”. Coitado de você. Coitado de
você. Coitado de você...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Yglésio, conclua. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Infelizmente, a
democracia precisa ser paciente até com os que não sabem fazer uso dela.
Viva a democracia e obrigado pela Presidência que V. Ex.ª tem, que permite
a chegada de todos em todas as situações nesta Casa. Viva a democracia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Yglésio, agradeço por sua intervenção. Tempo dos Partidos ou
Blocos: Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, por oito
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, Senhores
Deputados, galeria, imprensa, senhores professores. Presidente, agora
pouco, meu gabinete foi invadido, mas foi invadido com minha autorização,
pelos alunos do 5º período, que estão aqui presentes, do curso de Geografia,
da Universidade Estadual do Maranhão E ali conosco trazido pelo querido
professor Washington Rio Branco, tive a oportunidade de falar para ele,
assim na televisão, de como é a evolução dos nossos trabalhos e de quanto
esta Casa é responsável no zelo da coisa pública, na fiscalização e,
sobretudo, no respeito a qualquer tendência. E hoje não poderia ser mais
rico, meus caros alunos da Universidade Estadual do Maranhão, do que
este momento que vocês estão vivendo aqui. Um momento em que há
discussões, respeito de um lado, respeito de outro, posicionamentos de
um Deputado, posicionamentos de outros, portanto, isso é extremamente
rico para os alunos que estão aqui do curso de Geografia, do 5º período.
Essa é a Casa livre, do Parlamento onde cada um aqui pode externar o seu
pensamento, onde cada um aqui pode apresentar as suas tendências, as
suas defesas, as suas acusações. Portanto, queridos alunos do 5º período
do curso de Geografia, sintam-se em casa e vão sair daqui com aprendizado
extremamente forte, que é o respeito a qualquer tipo de parte, a qualquer
tipo de tendência. Sucesso, meus alunos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Declina. Expediente Final. Senhores Deputados, nós
vamos encerrar a Sessão, mas antes de encerrar eu gostaria de fazer um
breve comentário sobre a polêmica e a manifestação. Toda manifestação é
legítima, tanto a que está acontecendo na galeria quanto a manifestação dos
Deputados aqui, afinal de contas os 42 foram escolhidos pela sociedade
maranhense, pelo nosso sistema político. E aqui, esta Assembleia, senhoras
e senhores, estou me dirigindo aos senhores e senhoras que estão na
galeria, é uma Casa, eminentemente, plural, e é bom que ela seja assim.
Aqui tem 42 Deputados, cada um com uma origem ideológica diferente,
com uma crença diferente, com opções partidárias diferentes. E aqui, se
aprovam projetos, requerimentos, indicações ou mesmo resoluções
propondo condecorações, que, muitas vezes, quase todas as vezes não são
unanimidade. Aqui, por exemplo, nós apreciamos a proposição da Medalha
Manuel Beckman para a Ministra Damares, que, certamente, não é uma
unanimidade nesta Casa, a Deputada, a autora sabe disso. Aprovamos
também, por exemplo, a Medalha Manuel Beckman ao Presidente da
OAB nacional, o Felipe Santa Cruz, em razão da importância da OAB
para a defesa das instituições democráticas e em razão também dos insultos
que ele sofreu por parte do Senhor Presidente da República, assim como
aprovamos a Medalha Manuel Beckman ao jornalista Glenn Greenwald
pelo importante trabalho investigativo que fez com grandes repercussões
no país. Isso, é claro, que nenhum dos três, a quem eu me referi, são
unanimidade. Certamente, alguma parte da sociedade se sentiu ultrajada
ou não se sentiu representada pela decisão da maioria. Mas o Parlamento
é assim, ele é plural, é legítimo que os Deputados divirjam e nós precisamos
compreender que se o Parlamento não for assim, aí é muito perigoso. Que

nesta quadra por que o país passa, onde se desrespeita direitos, onde se
atenta contra o Estado Democrático, onde se atenta contra a democracia,
onde não se aceita a opinião divergente, é uma quadra muito perigosa e nós
precisamos garantir isso. Precisamos garantir o direito à diversidade, o
direito à diferença. E aqui nesta Casa prevalece isso. Tanto prova que os
senhores e senhoras tiveram a oportunidade de estar aqui com as suas
faixas, com suas manifestações e foi autorizado por esta Presidência. Então
serão todos, serão como são vocês ou outros segmentos, todos sempre
bem-vindos à Assembleia, mas esta Assembleia tem a legitimidade outorgada
pelo povo do Maranhão para apreciar leis e apreciar aquilo que for proposto
dentro desta Casa.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Roberto Costa,  Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Hélio Soares, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Vinícius Louro e Zé Gentil. A Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a
palavra aos Deputados: Daniella Tema, Duarte Júnior, Wellington do Curso,
Doutor Yglésio e Doutora Thaiza Hortegal. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em único turno, o Parecer nº 558/19, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº
118/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em supermercados,
hipermercados e congêneres. O referido Parecer foi aprovado e o respectivo
Projeto de Lei foi encaminhado à sanção governamental. Em segundo
turno, tramitação ordinária foram aprovados e também, encaminhados à
Sanção Governamental os Projetos de Lei n°s: 033/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina; 085/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre a instituição da
“Semana de Enfrentamento e Combate ao Crack” no Estado do Maranhão;
194/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, dispõe sobre a
“Semana de Prevenção à Gravidez não Planejada na Adolescência”, nas
escolas Estaduais, Municipais e Particulares do Estado do Maranhão.
Este último projeto foi encaminhado à redação final, devido a sua aprovação
em forma de substitutivo. Com pareceres favoráveis das Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Saúde, foi
aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei n° 222/
18, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a obrigatoriedade
da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados com
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pareceres verbais, favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 116, 118 e 119/19,
todos de autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman aos Senhores Roberto Henrique
da Silva Lima, Celio Henrique Lima Alves e Wesleyson Alves de Oliveira,
soldados da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Em segundo turno,
tramitação ordinária foram aprovados e encaminhados à promulgação, os
Projetos de Resolução Legislativa nº 080/19, de autoria do Deputado
Othelino Neto, que concede título de Cidadão Maranhense ao Padre Luigi
Risso, Natural de Roma (Itália) e radicado em Pinheiro;  091/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre “Declaração de
Comparecimento” de estudantes às reuniões das comissões permanentes
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 082/19, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao senhor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Estes
projetos foram aprovados por unanimidade. Porém, quanto ao Projeto de
Resolução Legislativa nº 059/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor Glenn Edward Greenwald, registrou-se a abstenção do Deputado
Wellington do Curso. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 079/19, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” a Senhora Ana Paula Rodrigues
Belo, com parecer favorável da CCJC. Os Projetos de Resolução Legislativa
nºs: 054/19, de autoria do Deputado César Pires; 074/19, do Deputado
Adelmo Soares; 088 e 081/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá, bem
como os Requerimentos n°s: 495/19, do Deputado César Pires e 509/19,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, foram transferidos devido a ausência
dos autores. Na sequência foram aprovados os Requerimentos n°s: 508/
19, de autoria da Deputada Daniella Tema,  solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 30 de setembro de 2019, para entrega da Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Cantor José de Ribamar Coelho
Santos (Zeca Baleiro) e 511/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, subscrito pelos Deputados Glalbert Cutrim, Duarte Júnior e
Ariston, enviando mensagem de congratulações ao Doutor José Gonçalo
de Sousa Filho, parabenizando-o pela sua eleição ao Cargo de Juiz do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 510/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando que seja submetido a deliberação do Plenário
o Parecer nº 508/19, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 400/19, de sua
autoria; 512/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 404/19, de sua autoria;
513/2019, de autoria do Deputado César Pires, para que seja registrado
nos Anais da Casa, votos de pesar a família do Senhor Omar de Caldas
Furtado, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de setembro de 2019. Na
forma regimental o Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão o Projeto de Lei n° 439/19, de autoria do Poder Executivo;
o Projeto de Resolução Legislativa n° 099/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares e os Requerimentos nºs: 514 a 516/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; 517/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa;
518/19, de autoria do Deputado Roberto Costa e 519/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista. No primeiro horário do Grande Expediente,
ouviu-se o Deputado Antônio Pereira. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Fernando Pessoa falou pelo Bloco Parlamentar Solidariedade, o
Deputado Zé Inácio Lula pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
e o Deputado Wellington do Curso falou pelo Partido Social da Democracia
Brasileira. 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, 24 de setembro de 2019.

Ata da Centésima Quarta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de setembro
de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo
Soares, Adriano, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Vinícius Louro, Wendell Lages e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e
do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 449/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que altera a redação da Lei nº 10.789, de 24 de janeiro de
2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra
maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto de
Resolução Legislativa nº 106/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Jurista José Eduardo Martins Cardozo; Projeto de Resolução Legislativa
nº 108/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que dispõe
sobre a alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão; Requerimento nº 483/2019, de autoria
do Deputado Rigo Teles, solicitando regime de urgência para a Moção de
congratulações aos estudantes de Barra do Corda ganhadores da Medalha
de Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas-OBMEP; Requerimento n° 484/2019, de autoria do Deputado
Adriano, solicitando regime de Urgência para o Projeto de Lei n° 018/
2019, de autoria do Poder Judiciário; Requerimento nº 485/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, para que seja emitida nota de pesar e
condolências à família do Senhor Raimundo Nonato Medeiros da Silva,
Engenheiro Civil, Ambientalista, Escritor, Presidente da Academia Caxiense
de Letras e autor de diversos livros; Requerimento nº 486/2019, de autoria
do Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia o
Projeto de Lei n° 222/2018, de sua autoria; Requerimento nº 487/2019, de
autoria do Deputado Antônio Pereira, solicitando que sejam realizadas
Sessões itinerantes no Município de Imperatriz, no segundo semestre da
presente sessão Legislativa, em data a ser definida pela Mesa Diretora;
Indicação n° 1163/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, ao
Presidente da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), Senhor
Augusto Dantas, solicitando a substituição da fiação e dos postes, na rua
Padre Cicero, rua Nossa Senhora da Conceição e na travessa da Conceição,
situados no bairro Monte Castelo no município de São Luís e Indicações
nos: 1167, 1168 e 1169/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e a Secretária de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando patrulhas agrícolas para os municípios de São Francisco do
Maranhão, Mirador e Paraibano. Concluída a leitura do expediente pelo
Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua publicação e o
encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº 146
do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados
Fernando Pessoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Welington do
Curso, Rafael Leitoa e Zé Inácio Lula. O Deputado Fernando Pessoa
anunciou a corrida organizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer na cidade de Barra do Corda e parabenizou o Presidente da Câmara
de Santa Filomena pela vitória da sua chapa nas eleições da Câmara
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Municipal. O Deputado Rigo Teles comemorou o restabelecimento da
saúde do Desembargador Antônio Guerreiro Júnior. O Deputado Wellington
do Curso criticou o Governador Flávio Dino pela falta do abastecimento
de água em vários bairros de São Luís e também solicitou informações
sobre a falta de abastecimento de água na cidade de Coroatá. O Deputado
Rildo Amaral defendeu o Projeto de Decreto Legislativo do Senador do
Tocantins, Siqueira Campos, de nº 509/2019, que cria o Estado do Maranhão
do Sul. O Deputado Rafael Leitoa destacou as realizações da Prefeita
Maria da Luz Figueiredo, do município de Eugênio Barros, que fez um
governo itinerante com ações nas mais diversas áreas, levando todo o
serviço da Prefeitura para os lugares mais distantes e o Deputado Zé
Inácio Lula destacou a importância do VII Congresso Nacional do Partido
dos Trabalhadores, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de novembro, em São
Paulo. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de
Lei nº 188/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, foi retirado a pedido do
autor. Em seguida, submeteu a deliberação do Plenário, em único turno, o
Parecer nº 521/2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em redação final ao Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2019, de
autoria da Mesa Diretora, que propõe a criação do “Comitê de Gestão
Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Este parecer
foi aprovado e o referido Projeto encaminhado à promulgação. Na
sequência, foi aprovado em segundo turno, tramitação ordinária e
encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 034/
2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Luiz
Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça do Maranhão.
Sujeitos a deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos
n°s: 472/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, para que seja encaminhada
mensagem de congratulações às Policiais Militares Femininas do Maranhão
em nome da Coronel Inalda Pereira da Silva e da Coronel Maria Augusta de
Andrade Ribeiro, pelo Dia Estadual da Policial Militar Feminina,
comemorado no dia 1º de setembro; 474 e 475/2019, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
nº 102/19, de autoria da Mesa Diretora, bem como para os Projetos de
Resolução nº 104,105 e 106/19, de autoria dos Deputados Othelino Neto,
Zé Inácio Lula e Fernando Pessoa, respectivamente. No mesmo sentido,
foi aprovado o Requerimento n° 476/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 405/19 e do
Projeto de Resolução Legislativa nº 098/2019, ambos de sua autoria. Na
sequência, o Presidente submeteu a deliberação da Mesa, o Requerimento
n° 462/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado e a Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão, solicitando a relação dos funcionários terceirizados e/ou
contratados que prestam serviços nesta autarquia, bem como, informações
sobre o motivo da terceirização/contratação em detrimento de candidatos
aprovados no concurso realizado em 2018. Este Requerimento, após ter
sido discutido pelo autor, foi indeferido pela Mesa, registrando-se que o
autor recorreu dessa decisão e o Requerimento foi incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão. Em seguida a Mesa deferiu os Requerimentos n°
463/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja
justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 29 de agosto do ano em
curso, tendo em vista a sua participação no Seminário Regional Sul; 464/
19, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária do dia 27 de agosto do ano em curso,
conforme atestado médico; 477/2019, de autoria do Deputado Fábio
Macedo, também de justificativa de ausência referente as Sessões realizadas
nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2019, quando esteve em Brasília tratando
de assuntos de interesse deste Poder; 478/2019, de autoria do Deputado
Adriano, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária
do dia 02 de setembro de 2019, conforme certidão em anexo; 479 e 480/19,
de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, solicitando que seja
justificada sua ausência no período especificado, conforme atestado médico
e 481/19, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, para que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 02 e 03
de setembro do corrente ano, conforme atestado médico. Os Requerimentos

n°s: 465, 466, 467 e 468/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, foram
transferidos devido à ausência do autor. Por força de acordo das Lideranças,
foi anunciada a discussão e votação do Projeto de Lei nº 405/19 e os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 098, 102, 104, 105 e 106/19. A
Sessão foi suspensa para que a CCJC emitisse os respectivos pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os Projetos
foram aprovados na referida Comissão. Desta forma, o Presidente anunciou
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 405/2019 de autoria da Deputada Mical Damasceno,
que institui o “Dia do Capelão Evangélico Civil e Militar”, sendo o mesmo
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Também em primeiro e
segundo turno, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
098/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Ministra Damares Regina
Alves; 102/19 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do
“Programa Assembleia em Ação”; 104/2019 de autoria do Deputado
Othelino Neto, que concede Medalha do Mérito Legislativo” Manuel
Beckman” ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luís Mauro
Campbell Marques; 105/2019 de autoria dos Deputados Zé Inácio Lula  e
Fernando Pessoa, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil,
Senhor Felipe Santa Cruz Scaletsky e 106/2019 de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Jurista  José Eduardo Martins Cardoso. Os Projetos em
epígrafe foram encaminhados à promulgação. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária: Requerimentos
n°s 483 e 484/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles; 485/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa; 486/2019, de autoria do Deputado
Adriano e 487/2019, de autoria do Deputado Antônio Pereira. No primeiro
horário do Grande Expediente, o Deputado Wellington do Curso discorreu
sobre as falhas nos Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão
e sobre a insegurança vivida pela população. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Rigo Teles falando pela Liderança do PV, lamentou as
queimadas e o desmatamento da floresta amazônica e o Deputado
Wellington do Curso, pelo tempo da liderança do PSDB, discorreu sobre a
poluição dos rios e praias maranhenses. Na sequência, o Presidente encerrou
a Sessão por falta de quórum, determinando que fosse lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de setembro
de 2019. Deputado Rigo Teles - Presidente em exercício. Deputado
Wellington do Curso - Primeiro Secretário em exercício. Deputado Rildo
Amaral - Segundo Secretário em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 23 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
FERNANDO PESSOA
WENDELL LAGES
DOUTOR  YGLÉSIO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  587/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido

ao PROJETO DE LEI  Nº. 194/2019 - INSTITUI  no Calendário Oficial
de Eventos do Maranhão à Semana de Prevenção à Gravidez não Planejada
na Adolescência”, nas escolas estaduais, municipais e particulares do Estado
do Maranhão.
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AUTORIA: Deputada HELENA  DUAILIBE
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  24 de  setembro de 2019.

GLACIMAR MEL FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO
DO ANO DE 2019, ÀS 16H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente
CIRO NETO
PAULO NETO
EDIVALDO HOLANDA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 020/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

439/2019 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 Incentivos à Produção e ao Consumo
de Leite – PAA Leite, e dá outras providências”.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de setembro de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 015/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito 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.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade (Parecer nº 407/2019), nos termos regimentais, vem agora a
propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que seja
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar propõe 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.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que a
medida ora proposta, se justifica 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.

Com efeito, a eficiência pública é o princípio constitucional da
mais elevada importância para o cumprimento da boa administração pública
e o zelo ao bem comum do povo. Diante de sua grande relevância e o que
expomos acima, reconhecemos a necessidade e a conveniência do teor da
propositura, não só à administração pública, mas à toda a sociedade
maranhense.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a eficiência e a
publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a administração,
devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei

Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conveniência
e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho 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 24 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputada Mical Damasceno
Deputado  Vinicius Louro
Deputado Neto Evangelista
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 016/ 2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito 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”.

Destaca-se que o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável (Parecer nº 537/
2019).

Nos termos do presente Projeto de Lei, os profissionais de saúde
vinculados à Secretaria de Estado da Saúde - SES, aos seus serviços
credenciados ou conveniados devem prescrever medicamentos ou fórmulas
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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.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada no projeto, ou seja, se a lei é o meio
adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e interesse
público.

O Projeto de Lei, em comento, é conveniente, oportuno e de alta
relevância para a sociedade, pois tem por finalidade proporcionar à
população, o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade e
que, atualmente, não há regulamentação específica quanto à prescrição de
medicamentos por parte dos profissionais das Unidades de Saúde do
Estado, e a medida visa disciplinar tal processo. Portanto, a presente
Proposição de Lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei

Ordinária, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do
Projeto de Lei Ordinária nº 369/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputada Mical Damasceno
Deputado  Vinicius Louro
Deputado Neto Evangelista
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 086 /2019

RELATÓRIO
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 229/2018, de
autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, objeto da Mensagem
Governamental nº 02/2019, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e suas famílias no âmbito do Estado do Maranhão.

Determina a proposição que as salas de cinema localizadas no
Estado do Maranhão ficam obrigadas a reservar, no mínimo, uma sessão
mensal destinada a pessoas com TEA e seus familiares (permitido entrar e
sair irrestritamente ao longo da exibição), sendo que durante as sessões,
não serão exibidas publicidades comerciais, as luzes deverão estar levemente
acesas e o volume do som será reduzido (art. 1º).

As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do
espectro autista, que será afixado na entrada da sala de exibição (art. 2º).

Por fim, consta no projeto que as salas de cinemas terão o prazo
de noventa dias para se adequarem ao disposto na norma (art. 3º).

É o Relatório sucinto.
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.

No caso em tela, a Mensagem nº 02/2019 do executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual a Governador

Maranhense apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei
Ordinária nº 229/2018, por violação ao interesse público, bem como
inconstitucionalidade material.

No tocante à competência para iniciar projetos de lei, a Constituição
Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou
grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

Art. 42. 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.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que a
iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida pela
Carta Estadual Maranhense. A presente Proposição não se encaixa em
nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o processo
legislativo.

Logo, o presente Projeto de Lei  (Projeto de Lei nº 229/2018) é de
iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções também nesta
parte do processo legislativo.

Além disso, a proposição em análise dispõe em essência sobre a
proteção e garantia às pessoas portadoras de deficiência, bem como de
direito do Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão consumidor,
matéria de competência comum e concorrente dos entes da federação, nos
termos dos arts. 23 e 24:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência; [...]
__________________
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Em sintonia com isso, apesar da Constituição assegurar a livre
iniciativa  (art. 170, da CF/88), por outro lado determina o art. 196, da
Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas, o acesso
igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Quanto ao conteúdo, 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).

Além disso, 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.

Nesse sentido, o Mestre 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 determinadas pessoas ou grupos.
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Além disso, 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).

E 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. E se for necessário, deverá ser realizado uma
avaliação da deficiência, essa de caráter biopsicossocial que vai considerar
os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.

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).

Sendo assim, quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 229/2018, não encontra-se objeções para sua aprovação,
uma vez que não vislumbra-se nenhuma inconstitucionalidade formal e
material.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do veto total ao Projeto de

Lei nº 229/2018, objeto da Mensagem Governamental n° 002/2019, por
não possuir nenhum vício de constitucionalidade formal ou material.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇAO do Veto Total  aposto aos dispositivos do Projeto
de Lei  nº 229/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 535/2019

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

do Projeto de Lei nº 398/2019, de autoria do Órgão do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, que “Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de
2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências”.

O Projeto de Lei, em análise, está alterando a estrutura da Secretaria
do Tribunal de Contas, bem como criando cargos em comissão.

Convém relatar, que através da Mensagem nº 005/2019, datada de
10 de setembro do corrente ano, Sua Excelência, o Presidente do Tribunal
de Contas, o Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior,
encaminhou a esta Casa Legislativa, dentro do prazo regimental, texto
substitutivo ao presente Projeto de Lei, que foi devidamente publicado,
objetivando o aprimoramento do texto anteriormente encaminhado.

É sabido que os Estados membros devem seguir as normas básicas
do processo legislativo traçado pela Constituição Federal. Sobre o assunto
se faz necessário destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal
entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa
das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos poderes: jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637, rel. min. Sepúlveda
Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.]

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, o mesmo atende os
requisitos formais, sendo assim formalmente constitucional.

 Em relação a matéria, se verifica, que além de criar novas estruturas,
cria também novos cargos e não estabelece as atribuições dos mesmos.
Em análise, a Tabela C, do Anexo II, da Lei nº 9.936/2013, a quantidade de
cargos era em torno de 74 (setenta e quatro) já a nova Tabela C, que
acompanha o presente Projeto de Lei, consta 88 (oitenta e oito) cargos.
Também houve mudança de denominação de alguns cargos, mas não houve
informações sobre as atribuições dos cargos alterados.

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal, a criação de cargos exige a descrição das atribuições na
própria lei que os criou não podendo ser editados por normas
infraconstitucionais, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO
DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA
COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO
PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371.
CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A criação
de cargos em comissão para o exercício de atribuições
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técnicas e operacionais pela Municipalidade exige a
descrição de suas respectivas atribuições na própria lei.
Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe
15/2/2011. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório,
do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando
debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam
repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível,
consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do
ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A
decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda
que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde
na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Ação Direta de
Inconstitucionalidade Leis Complementares nºs 38 (de 06 de
agosto de 2008), 45 (de 27 de julho de 2009), 55 (de 15 de
março de 2010), do Município de Buritama (Dispõem sobre
criação de cargos de provimento em comissão-
Imprescindibilidade da descrição de atribuições para os cargos
de assessoramento, chefia e direção Afronta ao princípio da
legalidade Inconstitucionalidade declarada Ação julgada
procedente. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (RE nº
806.436/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJe de17/9/14).”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EXPRESSÃO “CARGOS EM COMISSÃO” CONSTANTE
DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III
DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III
À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES “ATRIBUIÇÕES”,
“DENOMINAÇÕES” E “ESPECIFICAÇÕES” DE
CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI N. 1.950/2008.
CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de
inconstitucionalidade (art. 5º da Lei n. 9.868/99). Princípio da
Indisponibilidade. Precedentes. 2. A ausência de aditamento da
inicial noticiando as alterações promovidas pelas Leis
tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em
prejuízo da Ação, pela ausência de comprometimento da essência
das normas impugnadas. 3. O número de cargos efetivos
(providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo
tocantinense e o de cargos de provimento em comissão criados
pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio
da proporcionalidade. 4. A obrigatoriedade de concurso público,
com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação
dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade
administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos
cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no
Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição
da República. Precedentes. 5. A criação de 28.177 cargos, sendo
79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo
no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de
legitimação e validade constitucional dos atos estatais. 6. A
criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições
técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da
autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37,
inc. V, da Constituição da República. Precedentes. 7. A delegação
de poderes ao Governador para, mediante decreto, dispor sobre
“as competências, as atribuições, as denominações das unidades
setoriais e as especificações dos cargos, bem como a organização
e reorganização administrativa do Estado”, é inconstitucional

porque permite, em última análise, sejam criados novos cargos
sem a aprovação de lei. 8. Ação julgada procedente, para declarar
a inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único; art.
6º; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do
Anexo III; e das expressões “atribuições”, “denominações” e
“especificações” de cargos contidas no art. 8º da Lei n. 1.950/
2008. 9. Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses,
contados da data de julgamento da presente ação direta de
inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de
todos os servidores nomeados ou designados para ocupação
dos cargos criados na forma da Lei tocantinense n. 1.950.”
(STF, ADI 4125, Rel. Min. Carmem Lúcia, julg: 10/06/2010,
public 15-02-2011)

Como se vê, 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.

Assim sendo, esta Relatoria adota o texto substitutivo encaminhado
pelo Órgão do Tribunal de Contas do Estado, por apresentar-se
constitucional, em conformidade com a juridicidade, legalidade e à boa
técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 398/

2019, na forma do texto substitutivo, encaminhado a esta Casa Legislativa,
pelo Órgão do Tribunal de Contas do Estado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 398/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 546 /2019

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 254/2019, de
autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que Estabelece diretrizes
para a instalação de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoa com
depressão e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o projeto de lei
em epigrafe, por infringir o principio da separação dos poderes e o postulado
constitucional da reserva de iniciativa, ao disciplinar matérias afetas a
proporia gestão administrativa, a exemplo do modo de organização dos
espaços das unidades de saúde e dos locais de prestação de determinado
serviço de saúde.

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual que
o §2º do art. 2º do referido projeto estabelece, em seus respectivos incisos,
os possíveis locais nos quais o Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas
com depressão poderá ser executado.
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Assim, não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de infringência ao

princípio da separação dos poderes e o postulado constitucional da Reserva
da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas
públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços das unidades de
saúde e dos locais de prestação de determinados serviços de saúde.

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange à
organização dos espaços das unidades de saúde, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao §2º (e respectivos incisos) do art. 2º do PL 254/
2019, haja vista a nítida inobservância do postulado constitucional da
Reserva da Administração.

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.

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 §2º do art. 2º do
PL, o Poder Legislativo interfere na autonomia administrativa 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”.

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 254/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  24  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 547 /2019

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

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 196/2019, de
autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá , que Institui as Diretrizes para
a Implantação da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras
providências.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou parcialmente o Projeto de Lei
em epígrafe, arrimado principalmente nos dispositivos incertos no art.43,
incisos III e V, da Constituição Estadual, asseverando que a instituição de
politicas públicas por iniciativa parlamentar viola a competência do
Executivo estadual de deflagrar o processo legislativo que trate da
organização administrativa e/ou conduza à criação de órgãos públicos
estaduais, sua composição e ao estacionamento de atribuições de Secretaria
de Estado.

Todavia, em suas razões, não existe qualquer óbice para que o
Projeto de Lei, ora vetado, adentre integralmente ao ordenamento jurídico,
tendo em vista, que o veto se restringe aos aspectos de mérito, no caso do
dispositivo ora vetado, ou seja, que a Política da Terceira Idade “Casa do
Idoso” poderá ser desenvolvida de forma integrada pelo Poder Público, em
regime de colaboração mútua com os municípios do Estado do Maranhão,
abrangendo as seguintes ações:  Expansão do atendimento à pessoa idosa
com infraestrutura em padrão de qualidade, de forma especial; Fortalecer
a Política da Terceira Idade; Promover treinamento contínuo para o cuidador
da pessoa idosa; Valorização dos profissionais envolvidos na Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”; Fortalecimento da cooperação Poder
Público Estadual e Poder Público Municipal, por meio de um Pacto pelo
fortalecimento da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, a ser
regulamentado através de Decreto pelo Poder Público Estadual, como
previsto no art. 3º, do Projeto de Lei.

Face ao exposto, nos aspectos que compete esta Relatoria
examinar, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 196/2019, na
forma integral, e por consequência contrário ao Veto Parcial aposto à
propositura.

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

pela REJEIÇÃO 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 por maioria, pela REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto
de Lei nº 196/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado Neto Evangelista.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula                                       Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  559 / 2019

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

do Projeto de Resolução Legislativa nº 095/2019, de autoria da Mesa
Diretora, que Altera e Acrescenta dispositivos da Resolução Legislativa nº
460/2005, que trata da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

Nos termos da presente propositura fica criada como unidade de
apoio e assessoramento da Presidência, a Assessoria de Planejamento e
Assuntos Estratégicos, com status de Diretoria, que tem por finalidade
assessorar a alta Administração na definição e atualização de sua Visão,
Missão, de suas estratégias para o alcance dos objetivos.

Ademais, fica alterada a denominação Núcleo de Assistência aos
Legisladores Municipais do Maranhão, da Estrutura das Unidades de
Linha e Execução da Diretoria Geral, para Núcleo de Apoio aos Agentes de
Licitação, que a partir desta Resolução, passa a ser vinculado à estrutura
das unidades de execução da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina que
é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre a sua
organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art.
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que compete
privativamente a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre a sua
organização, senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno
ou por resolução da Assembléia, ou delas implicitamente
resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de
resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento,
regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou
extinção de cargos, empregos e funções e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Resolução Legislativa é
matéria que enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa
Diretora (conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização
da estrutura administrativa da Assembleia, ou seja, altera e acrescenta
dispositivos da Resolução Legislativa nº 460/2005, que trata da Estrutura
Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Ademais, é necessário frisar que a Resolução Legislativa é a espécie
normativa para regular matéria de competência exclusiva do Poder
Legislativo, como no caso presente.

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

de Resolução Legislativa nº 095/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, na forma do texto original.

É o voto.

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

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

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

em 24  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 560 /2019

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 427/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão o “Centenário da Igreja Assembleia de Deus do 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 privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
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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 427/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 427/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 561 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 426/2019, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno, que “Considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã” da
Assembleia de Deus do Maranhão”.

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;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° 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.

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.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.

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.

    Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio  de lei, esclarecemos que a  jurisprudência  é ainda incipiente. Vale
ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

VOTO DO RELATOR:
Posta assim a questão, concluímos pela constitucionalidade e

aprovação da proposição nos termos propostos.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 426/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.
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Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 562/2019

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

do Projeto de Resolução Legislativa nº 108/2019 de autoria da Senhora
Deputada Andreia Martins Rezende, que Dispõe sobre a alteração de
dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.

O Projeto de Resolução em epígrafe, propõe modificar o §3º, do
art. 5º e o caput dos art. 201 e 202, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, para assegurar a manifestação de
Parlamentares de forma oral ou por meio de línguas de sinais, quando
fisicamente impossibilitados, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º [...]
[...]
§ 3.º Examinadas e decididas, pelo Presidente, as dúvidas, se
as houver atinentes à relação nominal de Deputados, será
tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, a não
ser que fisicamente impossibilitados, todos os presentes, o
Presidente proferirá o seguinte compromisso: “PROMETO
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, OBSERVAR AS
LEIS, DESEM PENHANDO COM LEALDADE, DEDICAÇÃO
E ÉTICA O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO PELO
POVO DO MARANHÃO”. Ato contínuo, feita a chamada, cada
Deputado, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados,
ratificará o compromisso dizendo: “ASSIM O PROMETO”.
Art. 201 - Pelo processo simbólico, o Presidente ao anunciar a
votação de qualquer matéria, convidará os Deputados, a favor,
para permanecerem sentados e proclamará o resultado
manifesto dos votos, anunciando sempre os nomes dos
Deputados que votaram contra, ficando estes de pé, a não ser
que fisicamente impossibilitados, manifestando-se de forma
oral ou por meio de língua de sinais (Libras).”
“Art. 202. A votação nominal far-se-á pela lista dos deputados,
que serão chamados pelo primeiro secretário e responderão
SIM ou NÃO, a não ser que fisicamente impossibilitados,
manifestando-se de forma oral ou por meio de língua de sinais
(Libras)”

O processo de produção legiferante exige a observância estrita das
regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais
indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal à
norma jurídica editada.

Conforme o art. 272 do Regimento Interno poderá ser modificado
ou ser reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa,
de Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por
um terço dos membros da Assembleia.

    No caso em tela, o Projeto está assinado por mais de 20 (vinte)
deputados, não havendo qualquer vício a macular o projeto, estando ele
em consonância com as disposições regimentais desta augusta Casa.

Sendo assim, o Projeto de Resolução Legislativa analisado não
padece de nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade.

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

Resolução Legislativa nº 108/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 108/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 565/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 420/2019, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que regulamenta o atendimento
remoto em estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão.

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

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

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo
às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a
competência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria,
caso em espécie.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

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

420/2019, em face da sua constitucionalidade.
É o voto

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei 420/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

24 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
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Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 566 /2019

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 434/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui o Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio no Maranhão e dá outras providencias.

O Projeto de Lei sob exame visa instituir o Dia Estadual de
Combate ao Feminicídio no Estado do Maranhão.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição de
Lei (Lei Ordinária nº 10.700, de 23 de outubro de 2017, que Dispõe
sobre a instituição do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, no
Estado do Maranhão e dá outras providencias).

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente
propositura já está protegida nos termos da legislação supramencionada,
tornando o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente proposição de
encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar  nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se
admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.

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

nº 434/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 434/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 567 /2019

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 451/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que “Dispõe sobre a Instituição da Semana

de Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa nas escolas
públicas do Estado do Maranhão.

     Nos termos do presente projeto de lei, fica instituída a
Semana de Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa em todas
as escolas públicas do Estado de Maranhão, a ser comemorada na primeira
semana do mês de maio.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, A língua
materna constitui o vetor fundamental de comunicação entre os indivíduos,
e representa parte essencial do patrimônio cultural de um país. De acordo
com o site mundoeducacao.bol.uol.com.br, atualmente o idioma português,
é falado por aproximadamente 290 milhões de pessoas. É a língua oficial
de nove países em quatro continentes. No Ocidente é a terceira língua mais
falada. Não basta apenas políticas sociais e educacionais para mudarmos o
nosso futuro, é através da conscientização e a valorização da nossa cultura
e consequentemente da nossa língua, principalmente dentro da escola,
pelos educadores, que são os indivíduos detentores do conhecimento e
com a incumbência de ensinar ao aluno a apoderarse deste conhecimento,
que poderemos de fato vivenciar uma transformação no nosso estado, no
nosso país. Este Projeto de Lei visa garantir a conscientização e valorização
da Língua Portuguesa. À medida que se busca valorizar a própria língua, o
povo também é valorizado. O Dia da Língua Portuguesa é comemorado
anualmente em 5 de maio entre os países lusófonos, portanto, a Semana de
Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa nas Escolas Públicas
deverá ser realizada no mês de maio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 451/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.
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Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 569/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 389/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que dispõe sobre o atendimento
prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e
privados no Estado do Maranhão e estabelece outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os estabelecimentos
públicos e privados localizados no Estado do Maranhão deverão garantir,
durante todo o horário de expediente, atendimento prioritário à pessoa
com fibromialgia.

Convém relatar, que se encontra em tramitação nesta Casa, o
Projeto de Lei nº 375/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio,
com o mesmo teor.

Com efeito, nos termos do art. 141, do Regimento Interno
(Resolução Legislativa nº 450/2004), os Projetos que versarem matéria
conexa e análoga a de outro em tramitação serão anexados. Como podemos
observar, a propositura, sob exame, versa sobre matéria já contemplada no
Projeto de Lei nº 375/2019.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, sugerimos a anexação do Projeto de Lei nº 389/2019

ao Projeto de Lei nº 375 /2019, por tratar de matérias conexas e análogas.
É o voto.

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

votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 24 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 571/ 2019

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

092/2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação na TV ALEMA e no site da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de fotos e nomes de
pessoas desaparecidas.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão – RIALEMA (Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho
de 2004, e alterações) disciplina que:

Art. 138. Os projetos compreendem: [...]

V - os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembléia
Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou
administrativo, ou quando a Assembléia deva se pronunciar em
casos concretos, tais como: (Redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010)
[...]
e) matéria de natureza regimental; (Redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010)
f) assunto de sua economia interna que não se compreenda
nos limites do simples ato administrativo, a cujo respeito se
proverá no regulamento de seus serviços; (Redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010)

Nos termos do Regimento interno, a iniciativa também está
regularmente atendida:

Art. 130. A proposição de iniciativa de Deputado poderá ser
apresentada individual ou coletivamente. (Renumerado pela
Resolução Legislativa nº 599/2010)

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

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Resolução

Legislativa nº 092/2019.
É o voto

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 092/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  572/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 107/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Fernando Pessoa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Frei Hugo
César Sousa Oliveira.

Registra a justificativa do autor, que o homenageado, o Doutor
Frei Hugo César Sousa Oliveira, nascido em Tuntum/MA, filho do Seu
Juarez e da Dona Carmina, também conhecido como Frei Hugo, é um
excelente advogado e Frei Capuchinho da Província Nossa Senhora do
Carmo. Em 1994 Hugo César foi até a Paróquia dos Freis Capuchinhos
em Barra do Corda e entrou para a Província, logo se tornando o Frei
Hugo, que em 2010 foi enviado a capital do Estado, a cidade de São Luís
na Paróquia do bairro Cohab Anil, onde o mesmo fez um trabalho
excepcional na luta contra o uso das drogas e no tratamento de dependentes
químicos de baixa renda, luta esta que travou até o ano de 2015 na
Paróquia de São Luís. Em 2017 o Presidente da OBA/MA o Dr.º Thiago
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Diaz nomeou o Frei Hugo César para Presidente da Subcomissão de
Políticas Públicas sobre Drogas, ligada a Comissão de Direitos Humanos
da OAB. A nomeação do Frei Hugo César, se dá pelo brilhante trabalho
a frente deste assunto, muito bem desempenhado na comunidade durante
o período em que esteve a frente da Paróquia do bairro Cohab Anil. Com
esta iniciativa pretendemos além de homenagear, enaltecer e parabenizar
o Frei Hugo César, pelo trabalho de Política Pública em um assunto que
é de suma importância na sociedade moderna, o combate ao uso de
Drogas e a luta para ajudar os menos favorecidos que por motivos
diversos se encontram nesta situação.

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 107/2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 107/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 573/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 109/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro”,
ao Senhor José Emílio Santos Moreira.

Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear, o atleta maranhense, José Emílio
Santos Moreira, natural da cidade de São Jose de Ribamar, nascido em 26
de julho de 1944, filho de Arnaldo Moreira e Cecy Amorim Santos, que ao
longo da sua carreira vem contribuindo com promoção do judô em todo
o território brasileiro. O atleta iniciou sua carreira ainda na infância, no
clube de regatas do Flamengo no Rio de Janeiro em 1955. No ano de 1971
teve que voltar para capital maranhense. Em sua trajetória, já com faixa
verde na cintura, retomando seus treinamentos com o mestre Jorge Saito
já como mestre iniciou um trabalho social junto a Fundação Estadual
para o Bem-Estar do Menor - FEBEM, formando vários jovens carentes
em judocas renomados da capital. Dando continuidade à sua carreira foi
chamado pela escola Marista, a apresentar a filosofia do judô, de onde
ficou de 1976 à 1992, chegando a ocupar o cargo de vice-diretor da

escola, fazendo história por ter formando grandes judocas, entre eles o
governador Flávio Dino. O Mestre Emílio Moreira, foi o fundador da
Federação Maranhense de Judô, após ter enfrentado algumas dificuldades
para concretizar esse grande feito. Após anos de luta em busca de um
espaço no cenário nacional de Judô, o professor Emilio por duas vezes foi
eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, acompanhando
os atletas da seleção brasileira de judô pelo mundo, com destaque para as
olimpíadas de Atlanta como chefe da delegação em 1996.

Ao logo de sua trajetória, atuou também como árbitro em
importantes campeonatos no âmbito nacional como Coordenador de
arbitragem de judô juvenil e infantil nos Jogos Escolares Maranhense –
São Luís, setembro 2016 e no Seminário Estadual de Arbitragem FPJ –
São Paulo, Mogi da Cruzes, 15 de fevereiro de 2016. E como
reconhecimento pelo trabalho como atleta e técnico no âmbito estadual e
nacional, recebeu várias horarias, como a comendador da Ordem Timbira
outorgado pelo do Estado do Maranhão pelo IV Centenário de São Luís
- MA; Medalha de Honra ao Mérito dos 40 anos dos Jogos Escolares
Maranhense e a Honraria Professor Manoel Gomes Tubino outorgado
pela Câmera Federal. Respeitado em todo o cenário nacional do judô, o
mestre Emílio é considerado a história viva do judô maranhense, são
anos de dedicação pelo esporte, uma vida de lutas principalmente por
aqueles que mais precisavam, com seus 76 (setenta e seis) anos de idade,
ainda ministrando aulas, contribuindo com sua vasta experiencia e
sensibilidade.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “c”, 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 “Canhoteiro”, as pessoas cujos trabalhos ou ações mereçam
especial destaque na defesa e promoção do desporto.

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 109/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista.

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 109/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 574 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 430/2019, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que Institui a Campanha Estadual “Dezembro
Verde”, de prevenção ao abandono de animais, no Estado do Maranhão.

 Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Campanha
Estadual “Dezembro Verde”, de prevenção ao abandono de animais, no
âmbito do Estado do Maranhão, a qual será realizada , anualmente, no mês
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de dezembro, e tem por objetivo conscientizar a população maranhense de
que o abandono de animais é um grave delito que, quase sempre, os
condenam à morte.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição de
Lei (Lei Ordinária nº 10.970, de 14 de dezembro de 2018, que Institui
no âmbito do Estado do Maranhão o mês “Dezembro Verde”, dedicado
as ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais.).

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente
propositura já está protegida nos termos da legislação supramencionada,
tornando o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente proposição de
encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se
admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.

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

nº 430/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

por maioria votam pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 430/2019,
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Fernando
Pessoa.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 575 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 022/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Neto Evangelista, aos idealizadores do Projeto
“Movimento Reviva”, que tem como o objetivo principal a revalorização
do Centro Histórico de São Luís e a disseminação da Cultura Maranhense,
mostrando a beleza que nossa capital expõe, a tornando um lugar que toda
a população Ludovicense e turistas visitem frequentemente.

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
022/2019 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 022/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
  Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 576 /2019

 RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 023/2019, de autoria da Senhor Deputado

Wendell Lages, que propõe que seja encaminhada “Moção de pesar aos
familiares do empresário Bianor da Silva Marques, no Município
de Itapecuru – Mirim, pelo falecimento ocorrido no dia 1º de setembro
de 2019”.

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).

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro
que em tais situações a proposição deve ser um “requerimento sujeito à
deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento
que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente
declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas
personalidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos
do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da presente

Proposição (Moção nº 023/2019), na forma de Requerimento sujeito à
deliberação da Mesa Diretora.

É o voto.

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

votam, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista



QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 577/2019

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

o Projeto de Lei nº 452/2019, de autoria da Senhor Deputado Adelmo
Soares, que “Declara como Utilidade Pública a Associação das
Mulheres Cantanhedenses”.

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 Entidade civil sem fins lucrativos, de duração por tempo
indeterminado em conformidade com a Ata de Fundação, com sede
provisória na Rua do Cajueiro, 65, centro, na cidade de Cantanhede, Estado
do Maranhão e tem como Objetivos: Promover a interação entre as
associadas e seus dependentes, visando o desenvolvimento e aprimoramento
cultural, científico, educacional, político, econômico, habitacional, artístico,
literário, esportivo e recreativo das mesmas; Organizar eventos recreativos,
esportivos e culturais, visando a interação das associadas; Buscar convênios,
parcerias e outros benefícios que contribuem para o bem -estar coletivo;
Apoiar as iniciativas das populações, sobretudo das MULHERES e jovens,
através de programas de formação, sensibilização, apoio às atividades
produtivas e melhoria do quadro de vida.

E tem como finalidade utilizar todos os meios permitidos por lei,
especialmente para: firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos
de cooperação e articular-se de forma conveniente com empresas, órgãos
ou entidades públicas e privadas, organismos nacionais e internacionais,
promover, colaborar ou executar ações e projetos.

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 452/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 578 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 435/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que Insitui a Campanha DIGA NÃO Á
IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

 Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído a Campanha
Estadual “DIGA NÃO Á IMPORTUNAÇÃO” no âmbito do Estado do
Maranhão.

Justifica a autora da presente proposição de lei que, é comum
ouvirmos falar de casos de importunação sexual, principalmente sofrido
por mulheres. Geralmente, os relatos geralmente ocorrem em locais de
festas ou em banheiros, ou área de acesso a estes. O crime de importunação
sexual que é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de
alguém e sem sua anuência, e foi tipificado recentemente pela Lei Federal
13.718/18. Antigamente, a prática era considerada apenas uma contravenção
penal, com pena de multa. Desde o ano passado, quem praticá-lo poderá
pegar de 1 a 5 anos de prisão. Porém muitos não tem ciência do crime e
continuam delinquindo. Ou mesmo as vítimas que ainda não conhecem
sobre essa previsão legal. Dentre as várias possibilidades de configuração
de um ato libidinoso se destaca o assédio sofrido por mulheres, comumente
em lugares onde há consumo de bebidas alcóolicas, ou meio desertos,
como no caso dos banheiros de cinemas, teatros e a depender do horário,
nos shopping centers. Cézar Roberto Bitencourt¹, faz uma análise da
importância da tipificação penal e evidenciando a necessidade de divulgação:

Em situações como essas — agora tipificadas como
importunação sexual — o executor da ação degradante violenta
a dignidade sexual da vítima, que é ultrajada, vilipendiada e
humilhada por uma conduta repugnante e indigna do referido
agressor. Nessas hipóteses, a vítima ofendida fica impotente
sem qualquer possibilidade de reagir ou se defender pelo
inesperado, pelo inusitado, pela surpresa da “agressão” sexual
realizada pelo agente, para satisfazer a sua lascívia ou a de
outrem.
¹Anatomia do crime de importunação sexual tipificado na Lei
13.718/ 2018, disponível em https://www.conjur.com.br/2018-
set-30/cezarbitencourt-anatomia-crime-importunacao-sexual.

 Há poucos dias, tomamos ciência de um caso que ocorreu em um
dos shoppings da Capital, onde pelo período da tarde, horário de pouca
movimentação, um suspeito estaria no corredor de acesso aos banheiros se
insinuando e mostrando seu órgão genital às mulheres que passavam.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), Órgãos
(Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados (União,
Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado limites. O
legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho
de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no Art.42,
da CE/89.

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

Projeto de Lei nº 435/2019, em face de sua constitucionalidade, legalidade
e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 435/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 579/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 376/2019 de autoria
do  Senhor Deputado Arnaldo Melo, dispõe sobre a “política de
assistência à saúde de pessoas com Acromatose (Albinismo) no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências”.

Em síntese, a Proposição estabelece que terão prioridade às pessoas
portadoras de Acromatose (Albinismo) na marcação de consultas
dermatológicas e oftalmológicas, no âmbito do Estado do Maranhão, na
rede pública de saúde, respeitado o protocolo de classificação de risco,
devendo ser compartilhada com outras já existentes no ordenamento
jurídico.

Além disso, obriga a Secretaria de Saúde do Estado a fornecer
filtro solar, roupas e chapéus apropriados para proteção dos raios solares
para pessoas portadoras de albinismo.

Outrossim, estabelece que o descumprimento dos dispositivos da
Proposição, pelas unidades públicas de saúde, ensejará a responsabilização
administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável. 

Por último, estabelece que o Poder Executivo regulamentará a
presente Lei em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

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

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

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

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

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.)

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:

“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, política ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa a organização administrativa, atribuições das Secretárias
de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, além de
estabelecer responsabilização de servidores públicos, violando o princípio
da separação dos poderes e 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 376/

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 376/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 581/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 373/2019, de autoria do
Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a instituição da Política
Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas nas Propriedades
Rurais no Estado do Maranhão”.

Em síntese, a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção
de Cisternas nas Propriedades Rurais possui como objetivo de melhor
aproveitar e fomentar o uso racional das águas no Estado.

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:

”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, 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 373/

2019, em face da sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 373/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
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Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 583 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 070/

2019, de autoria da Senhora Deputada Detinha, que Dispõe sobre a
Implantação de Caminhos de Acesso Adaptados para Pessoas com
Deficiência, nas Praias do Litoral do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

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

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual que
ao pretender a realização de obras estruturais ao longo da faixa de areia,
para garantir acessibilidade arquitetônica e urbanística aos Portadores de
Deficiência, o projeto invade a competência legislativa municipal, prevista
no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal de 1988, legislando sobre
matéria de interesse local.

Ademais, o projeto em tela, em seu art. 4º, também afigura-se
contrário aos ditames constitucionais por atribuir incumbências ao Poder
Executivo Estadual, determinando-lhe a fiscalização, acompanhamento e
manutenção dos caminhos de acesso implantados, ficando clara a
interferência do Poder Legislativo na esfera de competências do Poder
Executivo.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º da Constituição da
República) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto integral ao
Projeto de Lei nº 070/2019, 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.

Para alguns projetos de lei a Constituição da República, bem
como as Constituições dos Estados–membros, em virtude do princípio da
simetria constitucional, admitem a iniciativa privativa a um órgão ou a uma
única pessoa, e a não-observância destes dispositivos constitucionais
implicaria em inconstitucionalidade formal subjetiva, ou seja, em vício de
iniciativa ou de competência, levando, necessariamente, à
inconstitucionalidade de toda a lei.

Desta forma, o projeto em referência incide em vício de
competência, na medida em que somente através de projeto de lei de
iniciativa municipal poderia fazê-lo (art. 30, I da Constituição Federal), in
verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;

Portanto indigitado projeto padece de vício de
inconstitucionalidade formal, segundo a diretriz adotada pelo modelo
constitucional, pois a regra para legislar sobre assuntos de interesse local é
privativa dos municípios, em razão de sua autonomia federativa.

Acresce a isto, por oportuno, o fato do Poder Legislativo está
ditando conduta ao Chefe do Executivo, o que configura também vício
formal, pois quebra o postulado da separação e independência dos poderes.

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”.

Nesse sentido, o projeto em referência incide em vício de iniciativa,
na medida em que somente através de projeto de lei de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo Estadual poderia fazê-lo (art.43, V, da Constituição
Estadual), in verbis:

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

Em razão disso, verifica-se que indigitado projeto em seu art. 4º,
padece do vício de inconstitucionalidade, segundo a diretriz adotada pelo
modelo constitucional, pois a regra para determinar novas atribuições ao
Poder Executivo Estadual é de competência privativa do Governador do
Estado.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 070/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.

É o voto.

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

votam por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto
de Lei nº 070/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado César Pires.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 584 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária

nº 227/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que “Institui
a Política de Atenção, acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre
mulheres e homens com objetivo de desenvolver medidas de prevenção,
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controle e assistência aos dependentes do álcool no âmbito do estado do
Maranhão.”

Nas razões do Veto, o Excelentíssimo Senhor Governador,
argumenta que os arts. 2º e 4º do Projeto de Lei padece de
inconstitucionalidade ao estabelecer atribuições e regras, inobservando o
princípio da Reserva de Administração e ferindo o art. 43, V, da CE/89.

De acordo com o art. 47 da Constituição Estadual, o Projeto de lei
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.

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições as
Secretarias de Estado, porém está apenas traçando objetivos quando
da implementação da Política, não está tratando de normas estruturais,
nem de competência e muitos menos criando órgãos.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, 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.]”

O art. 2º, que foi vetado pelo Poder Executivo, não cria atribuições,
deixando a critério da Administração Pública se a política irá fazer parte ou
não da estrutura ou das ações das Secretarias mencionadas. Sendo claro e
cristalino que a “Política poderá...” e não “deverá”, sendo assim em nada
viola o art. 43, V, da CF/88.

Em relação o art. 4º, também não está criando nenhuma estrutura,
está só conceituando os níveis de atendimento para o exercício da Política,
bem como não está criando regras, sendo assim não viola o princípio da
separação dos poderes, princípio federativo e muito menos da reserva da
administração.

Desta forma, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
material ou formal nos artigos vetados, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do
Poder Legislativo dos Estados Federados.

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

pela REJEIÇÃO 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 REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº
227/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 585/2019

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

225/2019,  de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Declara
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o Festejo do
Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município de Tuntum/
MA”.

Enviado por esta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em tela foi
vetado parcialmente pelo Governador do Estado através da Mensagem nº
069/2019, que lhe aponta a mácula de inconstitucionalidade formal no art.
2º.

Arrima-se o veto governamental principalmente no dispositivo
inserto no art. 43, III e IV da Constituição Estadual, asseverando que a
proposição parlamentar viola a competência do Executivo estadual de
deflagrar o processo legislativo que conduza à criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo que o art.
2º da proposição tratar-se de matéria sujeita ao regime da iniciativa legislativa
reservada. Nesse ponto, assiste-lhe razão quanto á inconstitucionalidade
vez que se trata de evidente matéria de organização administrativa.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do
Chefe do Executivo local ao art. 2º da proposição, padecendo o referido
artigo do Projeto de Lei do vício de inconstitucionalidade formal, não
devendo, pois, adentrar ao ordenamento jurídico pátrio pela via ora
proposta.

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 por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 225/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto
do Senhor Deputado Neto Evangelista.

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

em  24  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 586 /2019

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 171/2019, de
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autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui o Estatuto da
Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão.

Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou os incisos II e III, do art. 13, do
Projeto de Lei em epígrafe, em face da inobservância do postulado
constitucional da Reserva da Administração.

Tais dispositivos, ao determinarem ações específicas de
competência da Administração Pública, feriram a autonomia do Poder
Executivo para, na forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito
estadual.

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes
(art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal), o princípio
da reserva da Administração e considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte, de
modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais.

Nas razões do veto, também, sustentou o Chefe do Executivo
Estadual, que o caput do art. 15 e seu parágrafo único, da proposta legislativa
em comento, padecem de vício de inconstitucionalidade formal. Isso porque,
dentre as consequências do reconhecimento de dependência econômica,
destacam-se a possibilidade de percepção de benefícios previdenciários
(no Regime Geral ou no Regime Próprio de Previdência), bem como os
efeitos tributários relativamente ao Imposto de Renda. A definição de
quem pode ser considerado como dependente no âmbito da exação do
Imposto de Renda é de competência da União posto que tal tributo é de
competência federal, na forma do art. 153, III, da Constituição da República.

Do mesmo modo, o reconhecimento de dependência econômica
para fins de percepção de benefícios previdenciários depende da
observância de normas gerais fixadas, pela União, acerca da previdência
social, conforme preceitua o art. 24, XII e § 1º, da Constituição Federal.

Por fim, o parágrafo único do art. 15 do Projeto de Lei nº 171/2019
dispõe que caberá ao Poder Público promover a assistência jurídica gratuita
ao portador de doença crônica para orientar-lhes e garantir o cumprimento
de seus direitos.

Ocorre, entretanto, que, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da
Constituição da República, o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

[grifo nosso]

Assim, a simples condição de ser portador de doença crônica não
encontra autorização constitucional para receber assistência jurídica integral
e gratuita, a qual exige, imprescindivelmente, a demonstração de necessidade
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Da análise da matéria, não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade material ou formal nos dispositivos vetados, pois
pensar diferente é realizar uma interpretação ampliativa da reserva
de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no esvaziamento
da função de legislar do Poder Legislativo dos Estados Federados.

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

pela REJEIÇÃO 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 REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº
171/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  24  de setembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
PARECER Nº 588 / 2019

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

do Projeto de Lei nº 464/2019, de autoria da Mesa Diretora, que Dispõe
sobre a reestruturação organizacional, transformação e alteração de cargos
comissionados da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

O Projeto em epígrafe, propõe nova denominação dos cargos
comissionados da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa de
Motorista, Simbologia DAI-4, de Assistente Técnico Legislativo,
Simbologia DAS-l e de Assistente Legislativo, Simbologia DAS-l, para
Assessor de Logística e Transporte, Simbologia DAI-4, Assessor Técnico
Legislativo, Simbologia DAS-1 e Assessor, Simbologia DASl
respectivamente.

A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina que
é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre a sua
organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art.
12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete privativamente
a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre a sua organização,
vejamos:

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno
ou por resolução da Assembléia, ou delas implicitamente
resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de
resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento,
regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou
extinção de cargos, empregos e funções e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado na presente Projeto de Lei é matéria que
enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura
administrativa da Assembleia.

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

em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
texto original do presente projeto.
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É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho; para apreciar a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei  nº 464/2019, nos termos do
voto do relator.

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

em 24 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputada Mical Damasceno
Deputado Felipe dos Pneus

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial 019/2019-CPL/

ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2243/2019-
ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a empresa vencedora do
certame, a empresa “ODONTOMED HOSPITALAR LTDA. – EPP”,
CNPJ nº 03.664.454/0001-55 para o GRUPO ÚNICO, com valor total
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), nos termos de Edital,
seus anexos e da proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho
para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 23 de setembro de 2019.
Deputado Othelino Neto. Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3075/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, do § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93 e autorizo a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI – ME,
CNPJ n° 06.132.270/0001-32, para aquisição de consulta a um portal
com ampla jurisprudência, leis, acórdãos e demais informações técnico-
jurídicas (Plataforma ‘Sollicita’), pelo período de 12 (doze) meses, no
valor de R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), visando
proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 23 DE SETEMBRO DE 2019. Deputado Othelino
Neto Presidente da ALEMA
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