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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/10/2019 – 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 02.10.2019

I – PROJETOS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 81 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO, EXCLUINDO OS
PROCURADORES DO ESTADO, OS PROCURADORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OS DEFENSORES PÚBLICOS E OS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO ROL DE AUTORIDADES COM
FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA
DE QUORUM QUALIFICADO.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. N º 532/2019)

3.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 PARECERES DAS
COMISSÕES COMPETENTES. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA 25/09/19, DEVIDO O PEDIDO DE VISTA SOLICITADO PELO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, NAS COMISSÕES.

4.PROJETO DE LEI Nº 411/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO O FESTEJO DO “CÍRIO
DE NAZARÉ”, REALIZADO ANUALMENTE PELA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DO COHATRAC,
EM SÃO LUÍS/MA. DEPENDE DE PARECER.

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

5. PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR KIT DE PRIMEIROS
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.

IV - PROJETO DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE LEI Nº 059/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, INSTITUI O “DIA ESTADUAL DE
COMBATE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO”,
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

V- PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 110/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA RITA MARIA
GARCIA DE MEDEIROS, NATURAL DE PAU DOS FERROS, RIO
GRANDE DO NORTE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 111/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR ETEVALDO
GARCIA DE MEDEIROS, NATURAL DE ENCANTO, RIO GRANDE
DO NORTE. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

 V- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA A
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO ALTERAR
OS ARTS. 22 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TORNAR
COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS PRIVATIVAS DA UNIÃO EM
CONCORRENTES COM OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10.REQUERIMENTO N° 539/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO DR. JURACI
GUIMARÃES JÚNIOR, PARABENIZANDO-OS POR ASSUMIR O
CARGO DE PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, NO
ESTADO DO MARANHÃO E O DR. HILTON ARAÚJO DE MELO,
POR ASSUMIR O CARGO DE PROCURADOR REGIONAL
ELEITORAL SUBSTITUTO, NO ESTADO DO MARANHÃO.

11.REQUERIMENTO N° 540/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO DR. JOSÉ
RAIMUNDO LEITE FILHO, PARABENIZANDO-OS POR
ASSUMIR O CARGO DE PROCURADOR CHEFE, NA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NO ESTADO DO
MARANHÃO E A   DRA. THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA, POR
ASSUMIR O CARGO DE PROCURADORA SUBSTITUTA, NA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NO ESTADO DO
MARANHÃO.

12.REQUERIMENTO N° 541/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGENS DE
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CONGRATULAÇÕES AOS EXCELENTÍSSIMO DRS. RONALDO
MEIRA DE VASCONCELOS ALBO, PARABENIZANDO-OS POR
ASSUMIR O CARGO DE PROCURADOR CHEFE, NA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA E O   DR.
MARCELO ANTÔNIO CEARA SERRA AZUL, POR ASSUMIR O
CARGO DE PROCURADOR CHEFE SUBSTITUTO, NA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA.

VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO N° 537/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA INFORMAÇÕES À
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO – CAEMA, ACERCA DO VALOR ARRECADADO
MENSALMENTE, NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS,
PERCENTUAIS E VALORES DE INADIMPLÊNCIA EXISTENTE
NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

14. REQUERIMENTO N° 542/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA, NA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM
CURSO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/10/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 485/19, de autoria do Senhor Deputado

Felipe dos Pneus, que considera de Utilidade Pública a “Associação
Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa Pereira Cutrim”

2. MOÇÃO Nº 031/19, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração
pelo escritor, Sr. Ebnilson Costa Carvalho, pelo empenho no lançamento
do seu primeiro livro “O segredo da menina do casaco vermelho”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 481/19, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 482/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 483/19, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que dispõe sobre a inclusão da carne de peixe e seus derivados
no cardápio da alimentação escolar da rede pública estadual de ensino no
âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 125/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor e compositor César de Jesus
Carvalho Nascimento.

5. MOÇÃO Nº 030/19, de autoria do Senhor Deputado Adelmo
Soares, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração ao
trabalho realizado pelo Secretário de Estado de Turismo Antônio José
Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como Catulé Júnior, por
iniciar o Projeto Ceprama Itinerante, que culminou num evento realizado
na noite dessa sexta-feira, 20 de setembro em Caxias.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 479/19, de autoria do Senhor Deputado

Duarte Júnior, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água
e luz a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre débitos
vencidos e mecanismos para sua quitação.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 123/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Senhor Tenente-Coronel
Valtermar Pinto Ribeiro – “Coronel Ribeiro”

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 478/19, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, que institui o Dia Estadual da Menina no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 01 DE OUTUBRO0 DE 2019.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical

Damasceno.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA MICAL DAMASCENO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 080 /2019

São Luís, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constantes na Constituição
Estadual, é com grande satisfação que submetemos à apreciação dessa
augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA) 2020-2023.

O PPA materializa o planejamento de médio prazo por meio de
programas e ações, com suas respectivas metas e indicadores, alinhados
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aos eixos, diretrizes e objetivos estratégicos a ser executados pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário no quadriênio 2020-2023.

Em 2014, quando das eleições para o cargo de Governador do
Maranhão, submetemos aos eleitores o Programa de Governo 2015-2018,
resultante da interlocução com a população em um processo denominado
“Diálogos pelo Maranhão”. Esse documento trouxe um conjunto de
iniciativas estruturantes com o objetivo de modificar a realidade do nosso
Estado, materializado em quatro eixos estratégicos e 65 compromissos,
que representaram a grande força motriz da nossa atuação durante o primeiro
mandato e o principal norteador do PPA 2016-2019, em obediência à
soberania popular.

A partir dessa concepção em torno dos compromissos, não obstante
a severa crise econômica que estamos enfrentando nos últimos anos, foram
conquistados grandes avanços, a ponto de obtermos reconhecimento em
âmbito nacional, segundo o Portal G 1, alcançando o 1 ° lugar dentre os
governos subnacionais que mais cumpriram os compromissos assumidos
em campanha.

Na Educação, entregamos 850 Escolas Dignas, entre construções,
reconstruções e reformas, investimento que colaborou diretamente para
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). No
Ensino Médio, que compete à rede estadual, a nota saltou de 2,8 para 3,4,
o que representou um crescimento de 21 % em relação ao ano de 2013.

Na Segurança Pública, chegamos a quase 15 mil policiais, maior
efetivo da nossa história, além do incremento de mais de mil viaturas.
Como produto de tais esforços, assistimos à notável queda de 63% na
ocorrência de homicídios na Grande São Luís, entre 2014 e70 18, tirando
a nossa capital da lista das 50 cidades mais violentas do mundo.

Na Saúde, também atingimos resultados expressivos. Entregamos
nove grandes novos hospitais: Chapadinha, Imperatriz, Caxias, Balsas,
Bacabal, Pinheiro, Santa Inês, Maternidade de Colinas e o Hospital de
Traumatologia e Ortopedia (HTO). Essas obras, além  de terem
proporcionado a expansão do número de leitos em 30,4%, comparativamente
a 2014, têm permitido reduzirmos as pressões por oferta dos serviços na
capital maranhense.

Merece destaque, ainda, a implantação de políticas sociais de
grande relevância para os mais pobres, tais como: Plano Mais IDH; Cheque
Cesta Básica Gestante; Cheque Minha Casa e Restaurantes Populares.

Esses são alguns exemplos que nos permite afirmar que nosso
primeiro mandato deixou a marca da inclusão, sendo sensível às causas
sociais, ouvindo e buscando atender aos anseios de grupos minoritários,
historicamente alijados da formulação das políticas públicas.

Para o segundo mandato, adotamos também como premissa três
pilares que já eram visíveis no ciclo anterior: equilíbrio fiscal, direitos
humanos e probidade administrativa.

A partir desses pilares, a elaboração deste PPA 2020-2023 buscou
soluções que concretizem uma gestão pública baseada na transparência,
eficiência, responsabilidade fiscal e participação social.

Para tanto, foram aplicados avanços metodológicos importantes
ao PPA, exigindo do planejamento um caráter abrangente e multidisciplinar.
Além da adoção de criteriosa e realista programação orçamentária e financeira
para a execução de despesas em todos os órgãos da administração pública,
balizadas no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
adimplência dos salários dos servidores públicos, estabelecemos um
conjunto de elementos estratégicos que pudessem ser refletidos no PPA
2020-2023.

Em primeira escala de importância, este PP A agrega metas oriundas
de Agendas Estratégicas, constituídas pelos compromissos firmados
com a população e a adesão a projetos estratégicos de âmbito internacional,
regional e local.

O Programa de Governo 2019-2022 representa o principal
norteador do PPA 2020-2023. Os compromissos que o integram darão
continuidade e aperfeiçoarão aqueles que foram aprovados pelos
maranhenses desde as eleições de 2014, para o período 2015 a 2018.

Para este novo ciclo, realizamos seminários setoriais temáticos,
rodadas de conversas com pesquisadores sobre políticas públicas e
utilizamos documentos de diferentes categorias de profissionais e partidos
políticos, para que as novas 65 propostas refletissem os compromissos
que assumimos com a sociedade maranhense durante as eleições de 2018.

No âmbito das agendas estratégicas, iniciativas como a adesão aos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Selo UNICEF
representam a internalização de pautas internacionais que expandem os
horizontes da nossa atuação. Ademais, estamos também nos fortalecendo
regionalmente, buscando sinergias, superação de desafios comuns, por
meio de consórcios interestaduais de desenvolvimento, a exemplo do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC),
Consórcio da Amazônia Legal e o Consórcio do Nordeste.

Trata-se da consolidação de uma tendência moderna de federalismo
cooperativo que possibilita o intercâmbio de boas práticas, a redução de
despesas públicas e, evidentemente, articulação política para defesa de
pautas comuns.

Essas importantes iniciativas, que temos aderido e estimulado,
compõem nossas agendas estratégicas de governo, que contribuem
significativamente para qualificar os objetivos traçados neste PPA 2020-
2023. Tais iniciativas evidenciam também o empenho em nos mantermos
atuantes no âmbito nacional e atentos às temáticas internacionais que nos
interessem e possibilitem a melhoria na qualidade de vida da nossa
população.

O segundo avanço metodológico advém da realização de 35
audiências públicas em todas as regiões de planejamento do Maranhão,
configurando a maior mobilização já realizada no Estado. O Processo do
Orçamento Participativo, além de legitimar o planejamento do Estado, por
meio da definição de demandas prioritárias pela população, demonstra o
caráter inclusivo deste governo, colocando-a no centro das decisões e das
formulações de políticas públicas.

O terceiro e último macrocomponente inovador deste PP A revela-
se no maior rigor metodológico para a construção dos programas e ações
dos órgãos de governo, como produto das orientações do Manual de
Critérios para a Elaboração de Políticas Públicas.

Este instrumento normativo, elaborado e instituído em 2019 pela
equipe do governo do Estado do Maranhão, compreende todas as etapas
de uma política pública, desde sua concepção, formulação, implementação,
monitoramento, avaliação e controle. Com isso, objetiva-se viabilizar
programas alinhados ao princípio de melhoria da qualidade do gasto público,
aspecto essencial em face às dificuldades fiscais que o país atravessa.

Portanto, legitimado pelo protagonismo assumido pela população,
a elaboração deste PPA Participativo contempla programas que objetivam
alavancar importantes setores de desenvolvimento social e econômico,
que visam assegurar a universalização e a qualidade dos serviços prestados
à população.

No que se refere aos aspectos orçamentários, as estratégias de
governo para o quadriênio 2020-2023 serão implementadas dentro da
realidade fiscal do nosso Estado, envolvendo recursos originários da Receita
do Tesouro, no valor de R$ 74.321.856.796,00 líquido de deduções; bem
como de Outras Fontes, no valor de R$ 10.053.640.000,00; totalizando
R$ 84.375.496.796,00 de modo a que possamos, de forma responsável,
atingir aos objetivos traçados nos programas e ações de governo.

Senhor Presidente, nobres Deputadas e Deputados, reforçamos
que a proposta contida neste Plano Plurianual reflete a vontade do povo,
manifestada por meio da validação dos compromissos assumidos em
campanha e da realização das 35 audiências públicas em nosso Estado. É
oportuno ressaltar também que a concepção deste documento busca, mais
do que atender aos critérios técnicos e ao cumprimento legal, garantir um
canal direto e transparente com a população e demais atores interessados
sobre as ações planejadas pelo Estado, tão necessário para uma gestão
participativa genuína e para o enfrentamento das injustiças sociais.

Por este motivo, contamos com o apoio dos membros dessa Casa
Legislativa para que, juntos, possamos fortalecer ainda mais os caminhos
de desenvolvimento que iniciamos em 2015 para o Maranhão.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 486 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2020-2023, e dá outras providências.



QUARTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 10 Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio
2020-2023 em cumprimento ao disposto no § lº, do art. 136 da Constituição
Estadual e art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 11, de 10 de setembro
de 1991.

Art. 2º O Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento
da administração pública estadual de médio prazo, estabelece, de forma
regionalizada, os programas e ações, alinhados aos eixos, diretrizes, objetivos
e metas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério
Público e da Defensoria Pública para os próximos quatro anos.

Art. 3º Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I- Anexo I - Metodologia do PPA 2020-2023 - Reúne os
principais elementos da agenda estratégica de governo utilizada
para elaboração deste Plano.
II- Anexo II - Categorias Estratégicas do PPA 2020-2023 e
Políticas Públicas Relacionadas.
III- Anexo III - Cenário Socioeconômico e Fiscal -
Contextualização dos principais indicadores sociais, econômicos
e fiscais, bem como os desafios para o desenvolvimento do
Maranhão.
IV-Anexo IV - Diagnósticos Regionais - Síntese dos principais
indicadores socioeconômicos das 32 regiões de planejamento
do Estado do Maranhão.
V- Anexo V - Metas e Prioridades da Administração Pública
Estadual, de acordo com o art. 3Q da Lei nº 11.077, de 19 de
julho de 2019;
VI-Anexo VI - Programas e Ações da Administração Pública
Estadual - Contempla os programas, com seus respectivos
indicadores, objetivos, ações, produtos e metas definidas
conforme a estimativa de receita para o período do Plano
Plurianual.

Art. 4° Os programas, no âmbito da Administração Pública
Estadual, como instrumento da atuação governamental, ficam restritos
aqueles integrantes do Plano Plurianual.

Parágrafo único. Os códigos e os títulos dos programas e ações do
Plano Plurianual serão aplicados nas leis orçamentárias e créditos adicionais,
bem como nas leis de revisão do Plano Plurianual.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

Seção I
Aspectos Gerais

Art. 5° Os valores orçamentários, metas físicas e períodos de
execução estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são
referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas
expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 6° A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de
publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e
compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão
do plano.

Art. 7º O Poder Executivo, para apoio à gestão do Plano Plurianual,
utilizará o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal- SIGEF/
MA.

Seção II
Do Plano Estratégico de Governo - PEG

Art. 8° Fica instituído, no âmbito do Plano Plurianual 2020-2023,
o Plano Estratégico de Governo, cujas ações deverão estar alinhadas
diretamente às agendas estratégicas e apresentar factibilidade técnica e
financeira.

Parágrafo único. As ações que possuírem dotação orçamentária
incluída no Plano Estratégico de Governo integram prioridades da

Administração Pública Estadual.
Art. 9º As leis de diretrizes orçamentárias definirão, para as dotações

orçamentárias incluídas no Plano Estratégico de Governo:
I - a forma de identificação, respeitado o disposto nesta Lei;
II- os critérios e forma de limitação de empenho.

Seção III
Do Monitoramento e Avaliação

Art. 10. O Poder Executivo, sob a coordenação da SEPLAN,
definirá as orientações técnicas e a metodologia para o monitoramento e
avaliação do Plano Plurianual até o dia 30 de maio de 2020.

§ lº As orientações técnicas e a metodologia dispostas no caput
deverão ser elaboradas com os seguintes objetivos:

I- aprimorar as políticas públicas;
II- melhorar a qualidade do gasto público;
III- subsidiar a definição dos tetos orçamentários contidos nas Lei

Orçamentárias Anuais;
IV- subsidiar a revisão do Plano Plurianual.
§ 2º As atividades de monitoramento e avaliação poderão fazer

uso de indicadores complementares aos publicados neste Plano.
Art. 11. As unidades orçamentárias responsáveis pelos programas

e ações constantes no Anexo VI desta Lei manterão atualizadas, na
periodicidade e atributos estabelecidos pela SEPLAN, as informações
qualitativas e quantitativas necessárias ao monitoramento e avaliação do
Plano Plurianual.

§ 1º Os órgãos e entidades que não atenderem ao disposto no
caput sujeitam-se a bloqueios no SIGEF e demais restrições previstas nos
decretos anuais que estabelecem normas de programação e execução
orçamentária e financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem
como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2° Aplica-se aos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, ao
Ministério Público do Estado e à Defensoria Pública do Estado,
responsáveis por programas e ações, o disposto neste artigo.

Art. 12. As Avaliações do Plano ocorrerão anualmente.
Parágrafo único. O Poder Executivo enviará a Assembleia

Legislativa do Estado até o dia 15 de maio de cada ano o relatório de
avaliação do Plano Plurianual referente à execução dos exercícios anteriores.

Seção IV
Das Revisões do Plano Plurianual

Art. 13. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes
desta Lei serão encaminhadas à Assembleia Legislativa por meio de projeto
de lei específico ou de revisão do Plano Plurianual, ressalvado o disposto
no art. 14 desta Lei.

Art 14. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, de suas metas,
no Plano Plurianual, quando necessárias e que envolvam recursos dos
orçamentos do Estado, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária
Anual, de outros atos administrativos ou no SIGEF, sendo que os casos
relativos aos dois últimos deverão estar previstos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Art 15. O projeto de lei de revisão do PPA 2020-2023 será
encaminhado até o dia 30 de setembro de cada ano e conterá:

I - demonstrativo atualizado do Anexo VI do PPA 2020-2023,
contendo as inclusões, exclusões e alterações qualitativas e quantitativas,
efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos;

II- Exposição sucinta das razões que motivaram a alteração;
Art 16. Os projetos de lei específica ou de créditos especiais que

importem na criação de programas ou ações conterão anexo com atributos
quantitativos e qualitativos, por meio dos quais esses programas ou ações
serão caracterizados no PPA 2020-2023.

Art. 17. O Poder Executivo, por intermédio da SEPLAN, fica
autorizado a:

I- alterar o órgão responsável por programas;
II- alterar os indicadores do Plano Plurianual e seus respectivos

índices;
III - adequar meta física e incluir, excluir ou alterar unidade
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orçamentária responsável de ação para compatibilizá-Ia com alterações
efetivadas por leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por
leis que alterem o Plano Plurianual, como as decorrentes de mudança em
seu valor, produto ou unidade de medida.

Seção V
Da participação e do controle social

Art. 18. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a
participação da sociedade na elaboração e acompanhamento das ações
constantes do Plano Plurianual.

Parágrafo único. As audiências públicas regionais ou temáticas,
realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária, com a
participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação da
sociedade.

Art. 19. Os anexos contidos nesta Lei, as revisões, avaliações e
outras iniciativas relacionadas ao PPA 2020-2023 deverão apresentar seções
explicativas, com a utilização de linguagem acessível, que facilitem o
entendimento da sociedade, com o objetivo de fortalecer o controle social
e estimular a sua participação em todas as etapas do ciclo do planejamento
e do orçamento governamental.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. O Poder Executivo divulgará pela Internet:
I- Esta Lei;
II- O relatório anual de avaliação do PPA 2020-2023;
III- O texto atualizado das leis de revisão do PPA 2020-2023.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N° 081/2019

São Luís, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Assembleia
Legislativa o incluso Projeto de Lei que trata sobre a Proposta Orçamentária
para o exercício de 2020, conforme determinam as normas constitucionais
do Estado do Maranhão e em obediência à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) vigente.

Formulado em consonância com o Projeto de Lei do Plano
Plurianual - PPA 2020/2023, a presente proposta legislativa compreende
a programação dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e dos
Investimentos das Empresas nas quais o Estado do Maranhão detém a
maioria do capital social, abrangendo as ações de todos os órgãos e entidades
dos três Poderes.

Como é do vosso conhecimento, o último quadriênio tem sido
marcado por urna grave crise econômica e política, que reduziu a qualidade
de vida dos brasileiros, possibilitando o retorno do desemprego, dentre
outros problemas sociais.

Diante deste difícil cenário, o Maranhão tem sido, nos últimos
quatro anos, um dos poucos Estados do país que conseguiu enfrentá-I o
sem abrir mão da expansão dos serviços públicos, investindo em
infraestrutura, melhorando diversos indicadores, em especial nas áreas da
educação e segurança. As taxas de investimento público do Maranhão, em
face da Receita Corrente Líquida, estão entre as mais altas do país, dado
que sublima o enorme esforço que tem sido feito.

Desde que assumi o governo do nosso Estado, venho adotando
um conjunto de medidas que combinam a responsabilidade fiscal e social,
com o objetivo de reduzir as desigualdades, melhorar a qualidade de vida
dos maranhenses, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Tal postura nos permitiu ocupar e ser reconhecido,
simultaneamente, corno o Estado que mais cumpriu os compromissos
assumidos com a população, segundo o Site G 1, e que tem conseguido, de
forma responsável, honrar não apenas com as despesas obrigatórias,
incluindo o pagamento da dívida, da folha de pessoal, dos repasses previstos
constitucionalmente para a Saúde e Educação, como também garantir os

recursos para manutenção dos serviços públicos e ampliação dos
investimentos em todas as áreas de atuação governamental.

Com o mesmo compromisso realizado no primeiro ano deste
segundo governo, a elaboração da proposta orçamentária para o exercício
de 2020 considerou também as prioridades definidas nas 35 audiências
públicas, bem como aquelas advindas da votação na plataforma digital.

Este processo, além de tornar o orçamento mais participativo e
democrático, possibilitou aos cidadãos de todas as regiões do nosso Estado
participar e eleger as suas prioridades e influenciar diretamente no processo
de alocação dos recursos públicos na peça orçamentária.

É com este espírito de responsabilidade e respeito com a coisa
pública que continuaremos combatendo o desperdício, protegendo os
direitos sociais dos maranhenses, combatendo a pobreza e as desigualdades,
aprimorando a cidadania e possibilitando que as nossas crianças possam
ter a expectativa de mobilidade social, por meio do acesso à educação digna
e de qualidade.

Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, estes
são os principais aspectos que foram considerados para a elaboração da
presente Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, a qual submeto
à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, que, com as efetivas contribuições
realizadas desde o primeiro ano do meu governo, demonstraram-se parte
fundamental para o fortalecimento do processo de desenvolvimento do
nosso Estado.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº484 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual. Estima a
receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para
o exercício financeiro de 2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2020, envolvendo recursos de
todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades
e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta e indireta, bem
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado,
direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a
voto.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 19.959.908.806,00
(dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e
oito mil e oitocentos e seis reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, encontram-se discriminadas no Quadro Resumo Geral
da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.
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Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 19.959.908.806,00
(dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e
oito mil e oitocentos e seis reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 13.356.938.596,00 (treze bilhões,
trezentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta e oito mil e
quinhentos e noventa e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.466.470.210,00
(seis bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e setenta
mil e duzentos e dez reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$
136.500.000,00 (cento e trinta e seis milhões e quinhentos mil reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão,
função, subfunção, programa e esfera encontram-se discriminados nos
Quadros Orçamentários Consolidados desta Lei.

Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações
orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da
despesa, fixada no art. 4Q, mediante a utilização de recursos provenientes
de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercrcio anterior, nos termos do art. 43, § 1Q, inciso I, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1Q, inciso li, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por
lei, nos termos do art. 43, § 1Q, inciso 111, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para
dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, § 1Q, inciso IV, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei
Orçamentária e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos
e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições,
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação,
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo
detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa,
fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de
resultado primário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a
transpor ou transferir dotações orçamentárias na mesma unidade
orçamentária ou entre unidades orçamentárias diferentes, de uma categoria
econômica para outra ou de um programa de trabalho para outro.

Art. 8º Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações constantes
do Plano Plurianual 2020-2023 que não foram incluídos no Projeto de Lei
Orçamentária de 2020, respeitando o papel institucional do órgão.

Art. 9º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele
previsto, quando destinado:

I - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento
do percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos no art. 220,
da Constituição do Estado;

II - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do
percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

III - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União,
Estados e Municípios, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes,
congêneres e outras transferências a fundo perdido, estendendo- se esta
disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e fundos;

IV - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da
dívida estadual, débitos decorrentes de precatórios judiciais, pagamento

de pessoal ativo, inativo e pensionista;
V - a adequações na programação orçamentária em caso de

reestruturação administrativa do Estado;
VI - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações

especificadas no Inciso IV do Art. 5º desta lei.

Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 10 A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas,
fixada em R$ 136.500.000,00 (cento e trinta e seis milhões e quinhentos
mil reais), observará a programação constante no Anexo III desta Lei.

Art. 11 As fontes de receita para cobertura das despesas do
Orçamento de Investimento das Empresas são decorrentes das receitas
diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos destinados ao
aumento do capital social e de operações de crédito.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite do excesso de receitas geradas ou por anulação
parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;
VIII - Plano Estratégico de Governo;
IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2020;
X - Obras em andamento.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

PROJETO DE LEI N° 485 / 19

Considera de Utilidade Pública a “Associação
Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa
Pereira Cutrim”.

Art. 1° - Fica considerado de Utilidade Pública, a “Associação
Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa Pereira Cutrim”,
com sede e foro no Município de Açailândia, no bairro Polo Moveleiro.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís (MA), 27 de setembro de 2019. - Felipe dos Pneus - Deputado
Estadual

MOÇÃO Nº 031 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração pelo ecritor, Sr. EBNILSON COSTA CARVALHO, pelo
empenho no lançamento do seu primeiro livro “O segredo da menina do
casaco vermelho”.

Cumpre mencionar que o Sr. EBNILSON COSTA CARVALHO,
pelo lançamento do seu livro “O segredo da menina do casaco vermelho”,
trata-se de um romance policial.

Essa vai ser a primeira obra do escritor, sua intenção é dedicar sua
vida à escrita, desse modo, novos livros irão surgir em breve.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
EBNILSON COSTA CARVALHO, pelo seu empenho em lançar seu
livro a sociedade maranhense.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de setembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 537 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, solicito à Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja requerida, em caráter de urgência, à Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – CAEMA, informações acerca do valor
arrecadado mensalmente, número de unidades consumidoras, percentuais
e valores de inadimplência existentes no município de Santa Inês / MA.

Trata-se de uma ação para esclarecer quanto às notícias
compartilhadas em redes sociais, o que está causando revolta em toda a
região, e deste modo, tomar as atitudes necessárias que o caso requer.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, 30 de setembro de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 02.10.19
EM: 01.10.19

REQUERIMENTO Nº 539 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo Dr. Juraci
Guimarães Junior, parabenizando por assumir o cargo de Procurador
Regional Eleitoral, no Estado do Maranhão e o Excelentíssimo Dr. Hilton
Araújo de Melo, parabenizando por assumir o cargo de Procurador
Regional Eleitoral substituto, no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de outubro 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. 02.10.19
EM: 01.10.19

REQUERIMENTO Nº 540 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo Dr. José
Raimundo Leite Filho, parabenizando por assumir o cargo de Procurador
Chefe, na Procuradoria da República, no Estado do Maranhão e a
Excelentíssima Dr. Thayna Freire de Oliveira, parabenizando por
assumir o cargo de procuradora-substituta, na Procuradoria da República,
no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de outubro 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. 02.10.19
EM: 01.10.19

REQUERIMENTO Nº 541 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja

enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo Dr. Ronaldo
Meira De Vasconcellos Albo, parabenizando por assumir o cargo de
Procurador Chefe na Procuradoria Regional da República, e o
Excelentíssimo Dr. Marcelo Antônio Ceara Serra Azul, parabenizando
por assumir o cargo de Procurador Chefe substituto, na Procuradoria
Regional da República.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de outubro 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. 02.10.19
EM: 01.10.19

REQUERIMENTO Nº 542 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária do dia 30 de setembro
do ano em curso, tendo em vista a sua participação na ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNALE, conforme documento em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 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. 02.10.19
EM: 01.10.19

INDICAÇÃO Nº 1292 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Diretor
de Relações Institucionais da CEMAR, Senhor José Jorge Leite Soares,
solicitando a energia paras as ilhas do município de Cururupu- MA.

A presente solicitação tem como objetivo central a distribuição de
energia para essas regiões isoladas, nos dias de hoje o abastecimento é
realizado por geradores a diesel, de maneira precária, tendo o combustível
custeado pela prefeitura municipal, muita das vezes pelos próprios
moradores, haja vista não ser possível o fornecimento da maneira
convencional, pedimos que seja feito um estudo de viabilidade da energia
solar por parte da CEMAR, aliado a geração a diesel, com sistema híbrido
obteremos sucesso, a exemplo dos programas de micro e mini geração
existentes e a disponibilidade dessa fonte de energia em abundância em
suas ilhas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2019
- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1293 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Infraestrutura do Estado, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
recuperação e reconstrução da MA-006, tida como uma das piores do
Brasil.
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A presente solicitação visa atender uma demanda antiga do

moradores que tem essa importante rodovia do Maranhão cortando seus
municípios, com pontos críticos em diversos trechos, a exemplo do que
liga Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, como se não bastasse o direito
de ir e vir, inerente a todos, serve como escoamento de boa parte da
produção agrícola do Sul do Maranhão, com uma região importantíssima
no MAPITOBA, Serra do Penitente, da forma que está, no inverno irá se
tornar intrafegável, lembramos também do trecho que liga Fortaleza dos
Nogueiras, Formosa da Serra Negra, Arame e Grajaú, regiões com forte
vocação agropecuária, tendo essa última como polo gesseiro do nosso
Estado, fica aqui um apelo e esperamos a sensibilidade de todos aqueles
que podem mudar essa terrível realidade hora enfrentada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2019-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1294 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que o
Secretario do Estado de Educação - Dr. Felipe Camarão junto ao
Secretário de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, adote as medidas
necessárias para a retomada das obras de construção do IEMA – Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, em Santa Helena
– MA.

Atendendo ao pedido da Prefeitura de Santa Helena – MA, venho
através desta indicação, solicitar a retomada das obras de construção do
IEMA, visto que se encontram paralisadas há um ano, situação que provoca
deterioração de tudo que já fora ali construído, gerando aumento
injustificadamente do custo financeiro do projeto, além de deixar a população
sem os serviços educacionais de primordial importância para toda região.

 Destaca-se também a importância do IEMA no Maranhão, com
objetivo de oportunizar a população com educação técnica e qualificação
profissional para obter um futuro promissor e contribuir com o
desenvolvimento do Estado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 26 de setembro de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1295 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, proceda a
execução de serviços de recuperação asfáltica da MA – 106, que liga o
Município de Turilândia ao Município de Nunes Freire. Esta indicação
visa o melhoramento no desenvolvimento econômico local, e
proporcionando assim, maior segurança para os condutores e toda a
população daquela região.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. Plenário
“Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Beckman”. São Luís, 30
de setembro de 2019 – Dra. Thaiza Hortegal – Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1296 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação do Calçadão da Av. Litorânea juntamente
com construções de rampas de acessibilidade, no local.

Tal solicitação é de suma importância, visando a segurança e
acessibilidade de todos os usuários dessa região, destacando assim, a
importância dessa área para população de São Luís.

A atual situação tem sido causada pela falta de manutenção e os
desgastes ocasionado pelas fortes chuvas e altas marés. Tudo isso gera um
risco eminente a todos que transitam pelo local, na maioria das vezes
praticando atividade física ou turismo. Há uma queda de grande parte do
alicerce que sustenta o calçadão e tubulações de fiação elétrica subterrânea
expostas, afetando assim, a segurança dos usuários.

Além do mencionado acima, solicitamos também, a construção de
rampas de acessibilidade no calçadão da Avenida Litorânea, principalmente
na área de extensão, levando em consideração a pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida, buscando garantir a igualdade perante a sociedade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 26 de setembro de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1297 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil no Maranhão, o Doutor Thiago Diaz, solicitando a análise de
mérito no que se refere à constitucionalidade do parágrafo único do art.
43 da Constituição do Estado do Maranhão, tendo em vista decisões do
Supremo Tribunal Federal que reconhecem a competência do parlamento
para legislar em matérias tributárias, mesmo que as proposições renunciem
total ou parcialmente receitas. E, se contatada a inconstitucionalidade do
dispositivo, que seja ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade para
sanar o vício.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de setembro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, não há
nenhum Deputado inscrito no Pequeno Expediente. Deputado Felipe dos
Pneus, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, Senhores Deputados e
Deputadas. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Bom,
Senhor Presidente, venho a esta tribuna falar da nossa audiência pública
que tivemos sobre o assunto da Caema, a falta de água na cidade de Santa
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Inês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente da Caema por
mostrar, estar presente, não fugir do assunto, que é um assunto, hoje, bem
delicado para a cidade de Santa Inês. Mas também eu quero agradecer aos
meus colegas parlamentares que estavam presentes, Rildo Amaral,
Deputada Mical Damasceno, Roberto Costa, Deputado Vinícius Louro,
Deputado Leonardo Sá, Wellington do Curso. Isso nos fortalece mais
ainda, essa união do Parlamento. Agradecer também a presença da Prefeita
Vianey Bringel, que estava presente, a todos os vereadores, a presidente da
OAB, a Dra. Karine Perez, que estava também presente. E foi uma
audiência pública muito produtiva, onde debatemos essa falta de água na
cidade de Santa Inês. É um assunto que não é só de hoje. Ele vem se
alastrando por vários e vários anos, mas nunca teve, em si, uma solução. E
o nosso intuito foi de ter essa audiência pública para unir o legislativo
estadual e municipal, o Poder Executivo municipal e estadual. E o que
queremos? É resultado. Fizemos um requerimento pedindo informações à
Caema com a qual nós possamos tratar, levando as soluções melhores para
o nosso município. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Algum Deputado ainda vai se inscrever no Pequeno
Expediente? Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só Questão de Ordem. Eu esqueci de anunciar
também a presença do nosso Coronel da Polícia Militar que estava presente,
Coronel Ismael. A gente deu uma volta pela cidade, visitou também o
Comando da Polícia Militar e, é claro, deixar os meus agradecimentos a
essa grande pessoa que vem fazendo um excelentíssimo trabalho na Polícia
Militar no nosso Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e bom dia a todas. Peço a licença a todos aqui
hoje para apresentar uma Indicação que nós fizemos ao Governador do
Estado, a Prefeitura de São Luís para que procedamos ao fechamento
parcial do trecho da Beira Mar, no Centro Histórico de São Luís, nos
horários de coincidência com a Feirinha. Qual é a importância disso? A
importância disso hoje é você ter uma área maior para recreação, lazer das
famílias e a aproveitamento dos espaços públicos. O trecho seria esse
assinalado a partir da cabeceira da ponte José Sarney até o terminal da
integração. Isso aqui é demonstrando mais ou menos a área de fechamento.
A ideia inicial é fazer o fechamento de 9h às 11h. E neste momento a via de
escoamento, a via alternativa, seria essa que sobe a Rua do Egito e vai
descendo, subindo a Cajazeiras. Pode subir alternativamente também aqui
pela Magalhães de Almeida, Terminal da Integração. Do ponto de vista de
benefícios, o que a gente teria? Expansão das atividades culturais, você
teria a possibilidade de colocar vários pontos de apresentações e
espetáculos, pontos também alternativos ao comércio, food trucks, que
cada vez mais eles estão presentes na vida das pessoas. A Rua do Egito
utilizada como rota alternativa para ônibus e carros e novas programações.
O principal de um projeto como esse aqui, é justamente essa oportunidade
para que o Centro Histórico, de fato, seja preservado. Quando você fala de
programas como Habitar Centro, Nosso Centro, todos eles são importantes,
do ponto exclusivo da preservação dos casarões, do patrimônio, mas, de
fato, a gente só vai conseguir ter uma ocupação adequada, a partir do
momento que as pessoas estiverem de fato no Centro Histórico de maneira
muito constante. Então, para nós é uma forma interessante de fazer essa
ocupação Beira Mar, daquele ponto ali, daquela área de tombamento
importante dentro de São Luís, estimulando o comércio, estimulando o
turismo, acima de tudo, a preservação do nosso patrimônio cultural e
histórico. Então, nós já protocolamos, Senhor Presidente, essa Indicação
junto ao Governo do Estado, diversas Secretarias, a tendência é que nós
procedamos a convocação de uma Audiência Pública, para escutar as
pessoas dessas diversas Secretarias, a população, representante da Diocese
do local também, para que com isso a gente consiga ter uma solução
construída, a várias mãos, pactuada, para uma Beira Mar que seja

definitivamente de todos, uma cidade de todos, um Maranhão, de fato, de
todas as pessoas. Eram estas palavras, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concedo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente aqui em exercício Deputado Roberto Costa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, só para destacar que, na quinta-feira passada, estivemos
representando a Assembleia Legislativa no Primeiro Seminário Regional
para Fortalecimento de Vínculos para Proteção e Assistência aos Menores
em Conflito com a Lei, da FUNAC. Esta importante instituição do Estado
do Maranhão que trabalha com essa juventude, com esses jovens em
conflito com a lei, trazendo a política do centro socioeducativo. E nós
tivemos no final de semana uma vitória muito importante por parte desta
política onde nós tivemos um jovem da FUNAC, da região dos Cocais,
que fica em Timon, que se classificou para segunda etapa da Olimpíada
Brasileira de Matemática, ou seja, um jovem que há pouco tempo estava
em conflito com a lei, por determinação judicial, ingressou nos serviços da
FUNAC, nas medidas de socioeducação, despertou lá para a Matemática
e agora é uma referência, um exemplo para todos os jovens em conflito
com a Lei, quer dizer, a oportunidade que esse jovem não teve fora do
estado teve aqui dentro da FUNAC, o seu valor potencializado. E o
Maranhão, mais uma vez, se destaca pelas políticas socioeducacionais,
pela política de reinserção de jovens, homens e mulheres na sociedade,
uma política importante, que é cuidar das pessoas. Então, eu queria fazer
esse destaque, Senhor Presidente, porque, nos dias de hoje que a gente vê
infelizmente a cultura do ódio cada vez mais evidenciada, Deputado César
Pires, a gente vê que investir na socioeducação, que investir em políticas de
proteção à criança e ao adolescente dá resultado. Acho que essa notícia tem
que ser destacada porque, de fato, é um fato muito relevante, onde essas
instituições, que servem para acolher esses menores em conflito com a lei,
podem se transformar em vitrine para outros jovens. Porque, quando se dá
a oportunidade para essa juventude, ela vem se destacar. E não é fácil
participar de uma competição deste nível. Ainda mais se classificando
para uma 2ª etapa, que é uma olímpiada Brasileira de matemática um
jovem interno. Olha aí a situação, Deputado Roberto Costa, um jovem que
não teve a oportunidade provavelmente de ter acesso aos estudos, cometeu
um ato infracional. A justiça colocou no regime de privação de liberdade. A
FUNAC, com a sua assistência social, fez com que esse jovem se
interessasse e começasse a estudar e se classificar para uma olimpíada
brasileira de matemática. Assim como outros jovens que neste seminário
se apresentaram, jovens que nem sabiam ler e escrever, jovens que não
conheciam as letras, em pouco tempo de internação de 2 ou 3 meses, esses
jovens foram colocados em plateias lendo textos que eles mesmos
produziram, redação. Ou seja, a socioeducação dessa juventude está
funcionando. E aqui eu deixo nossos apreços e parabéns a Sorimar. Realço
também o grande trabalho que a companheira Elisângela fez durante o
período que esteve à frente da FUNAC. Infelizmente, Elisângela não está
mais entre nós, mas o seu trabalho deixa um legado, Deputado Wellington,
que é a política da FUNAC dando resultado para o Maranhão. Então fico
muito feliz com esse pronunciamento, porque, além de mostrar esse
resultado, nos dá esperança de que todo o ser humano é possível, sim, ter
recuperação. Basta ter oportunidade e política pública séria voltada para o
bem-estar da sociedade. E, com certeza, essa política não está mudando
apenas a vida desse adolescente, da família desse adolescente, mas a
sociedade como um todo, porque todos nós ganhamos, porque é um jovem
recuperado que, com certeza, não será um adulto cometendo crimes contra
a sociedade. Então parabenizo aqui a FUNAC não só por esse grande
resultado, mas pelo seminário que foi muito proveitoso, porque foi um
seminário regional. Tinha pessoas de várias outras cidades, de Caxias, de
São João dos Patos, Parnarama, de Matões, e pessoas que trabalham com
a política da educação de jovens em conflito com a lei. Então, Senhor
Presidente, era este o meu pronunciamento.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ROBERTO COSTA – 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. Gratidão a quem tanto fez e faz por cada um
de nós, assim iniciamos o nosso pronunciamento, hoje, no dia do idoso. E,
logo cedo, desenvolvemos algumas atividades na nossa querida São Luís e,
inclusive, contato com idosos e também com quem faz a movimentação da
economia no nosso Estado, que são os vendedores. Hoje também é o Dia
do Vendedor. E logo cedo tivemos contato em algumas atividades com
idosos e fomos também ao mercado municipal da Cohab, à Feira da Cohab,
onde encontramos amigos de longas datas, tomamos um café na Feira da
Cohab, no mercado da Cohab, mas eu passo a registrar, Senhor Presidente,
os Projetos de Lei que nós apresentamos, nesta Casa, mas principalmente
um que já é lei, que é a Lei n.º 10.932, Semana Estadual de Prevenção e
Acidentes Domésticos com Idosos a ser realizada anualmente na semana
do mês de julho, no Estado do Maranhão. Então o Projeto de Lei n.º
10.932, chamo à realidade que é a Semana Estadual de Prevenção a Acidentes
Domésticos com Idosos. Além disso, também, Projeto 051/2017 construído
com a sociedade, com a comunidade, que cria o Programa de Fisioterapia
na Sede Estadual de Saúde do Idoso. Apresentamos também projeto da
obrigatoriedade de preservar no mínimo 5% das várias empresas que
participam de programa de isenção fiscal do Estado, reservar às pessoas
idosas. Além disso, também, nosso Projeto nº 149, que institui o Programa
de Saúde Auditiva do Idoso no âmbito estadual. Solicitamos também,
instalação do Centro de Referência Atendimento ao Idoso nas cidades de
São Luís e Imperatriz. Na discussão do orçamento de 2018 para 2019 nós
tentamos remanejar também R$ 20 milhões para a construção desse Centro
de Atendimento aos Idosos tanto em São Luís como em Imperatriz. Vamos
retomar essa discussão para o Orçamento de 2020. Além disso também,
havíamos solicitado ao Governador Flávio Dino a implantação de delegacias
no Estado do Maranhão, com cidades acima de 100 mil habitantes, para a
execução de denúncias de maus-tratos ao idoso. Seriam Delegacias do
Idosos não só em São Luís e Imperatriz, mas todas as cidades acima de 100
mil habitantes. Além disso, no ano passado, no orçamento do ano passado
representamos e encaminhamos ao Governo do Estado, das nossas emendas
individuais, R$ 200 mil para o Centro de Atendimento Integral à Saúde do
Idoso, bem como R$ 100 mil para o Lar do Idoso Solar do Outono. Até
agora não recebemos nenhuma tratativa do Governo do Estado com relação
à liberação das emendas. Já fizemos o nosso registro também ao Presidente
desta Casa, Presidente Othelino, ao Poder Legislativo e estamos
judicializando o pagamento das nossas emendas, porque acreditamos que
é de suma importância e, principalmente, hoje, no Dia do Idoso estamos
destacando que apresentamos emendas individuais para garantir o direito
dos idosos e o Governador Flávio Dino nega, não paga as emendas
parlamentares. Governador Flávio Dino, as emendas parlamentares
destinadas aos idosos não são do Deputado Wellington. O Deputado
Wellington foi só um vetor, foi simplesmente um indicador. As emendas
são para os idosos do Maranhão. Quando o Governador Flávio Dino nega
o pagamento das emendas destinadas aos idosos, ele não está negando
para o Deputado Wellington, está negando para os idosos. Mas mostra a
forma como o Governador Flávio Dino age, a forma que o Governador
Flávio Dino trata a política e trata a oposição, de forma desrespeitosa, mas
desrespeita não o Deputado Wellington, o Governador Flávio Dino
desrespeita os idosos do Maranhão. E é por isso que estamos acionando a
Justiça, estamos judicializando, para que o Governador Flávio Dino possa
pagar as emendas, as emendas que foram destinadas aos idosos do
Maranhão, as emendas do Deputado Wellington que foram destinadas ao
Centro de Atenção aos Idosos, a emenda do Deputado Wellington que foi
destinada ao Solar do Outono. São as emendas do Deputado Wellington
que o Governador Flávio Dino, de forma covarde, de forma traiçoeira, não
paga as emendas do Deputado Wellington, ele não prejudica o Deputado
Wellington. O Deputado Wellington vai continuar firme nesta Casa, vai
continuar firme, fiscalizando e cobrando, mas ele prejudica os idosos no
Estado do Maranhão. E é por isso que nós não vamos esperar mais o

Governador Flávio Dinho para que ele pague as emendas, estamos entrando
com uma ação, estamos judicializando, cobrando na Justiça o pagamento
das emendas parlamentares do Deputado Wellington destinadas aos Idosos.
E, mais uma vez, no Dia Nacional dos Idosos, o nosso respeito a todos os
idosos, e a nossa luta permanente em defesa dos idosos no Estado do
Maranhão. A nossa luta é permanente em projetos importantes, como
direitos, cidadania e dignidade da melhor idade, bem como o idoso consciente
voto inteligente. Então, respeite os idosos no Estado do Maranhão e,
Governador Flávio Dino, estamos entrando na Justiça para que V. Ex.ª
possa pagar as emendas parlamentares que o Deputado Wellington tem
direito.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – O Projeto de Emenda Constitucional n.º 006, de
autoria do Deputado Yglésio, vai ficar para a próxima Sessão em razão da
falta de quórum qualificado. Projeto de Resolução Legislativa 1º e 2º turno,
regime de urgência. Projeto de Resolução Legislativa nº 038/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. Em Votação. Os
Senhores Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 066, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. Em Votação.
Os Senhores Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Requerimento da Deputada Detinha,
que requer, após a aprovação do Plenário, que seja submetido ao regime de
tramitação de urgência para discussão e votação em Sessão Extraordinária,
a realizar-se logo após a presente Sessão. Em Discussão. Em Votação. Os
Senhores Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. O Projeto será incluído na Ordem do Dia da Sessão de amanhã.
Deputada Daniella, convido a Senhora a compor à Mesa, porque temos
um Requerimento à deliberação da Mesa. Deputada Daniella, a Deputada
Detinha, já se colocou aqui à disposição. Obrigado, Deputada.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento do Deputado Adelmo
Soares, (lê). Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Como vota a primeira secretária?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido. Proposta de Emenda Constitucional nº
007, de autoria do Deputado Yglésio; Projeto de Lei de autoria da Deputada
Ana do Gás; Projeto de Lei n.164, de autoria da Deputada Dra. Thaiza
Hortegal; Projeto de Resolução Legislativa n.052, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio; Projeto de Resolução Legislativa n.110 e 111, de autoria do
Deputado Roberto Costa; Requerimento n.537, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, Requerimento n.539,540,541 e 542, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; e o Projeto de Lei n. 411, da Deputada
Detinha. Todos estarão na Ordem do Dia de amanhã.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –  Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado
Wellington do Curso. Se não tiver nenhum orador inscrito no Grande
Expediente, que Vossa Excelência possa me conceder o Grande Expediente,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado, a gente gostaria que o senhor tivesse o
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entendimento, porque nós temos, hoje, uma Sessão Solene, às 11h, e existe
toda uma necessidade que a gente também possa ter rapidez, inclusive,
nesta Sessão para o encerramento, para iniciar a Sessão Solene. Então, se
o senhor puder abrir mão de usar o Grande Expediente e usar o Tempo dos
Partidos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ceda
e eu corto em um terço e eu uso só dez minutos do Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Wellington do Curso, no Grande
Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e 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. Senhor Presidente,
trago à pauta do nosso pronunciamento, na manhã desta terça-feira, dia 1º
de outubro de 2019, mais uma vez a falta de transparência do Governador
Flávio Dino. A falta de transparência diz respeito inclusive com esta Casa.
Nós denunciamos os supersalários na Caema e até hoje não recebemos
nenhuma informação sobre os supersalários na Caema. No dia 04 de julho
de 2019 apresentamos um requerimento que foi aprovado pela Mesa
desta Casa, requerimento o qual solicitávamos a relação completa de todos
os contratados, cargos comissionados da Caema, bem como os respectivos
salários. Em 04 de julho, já estamos chegando no dia 04 de outubro, três
meses depois e o Governo do Estado e a Caema não têm transparência. No
mês de julho denunciamos supersalários pagos na Caema, salário de um
advogado, no mês de julho, de R$ 51 mil. Salário de um engenheiro no valor
de R$ 91 mil, e acreditávamos que isso seria no mês de julho para o mês de
agosto, a farra dos supersalários continuaram. Pedagogo ganhando R$ 40
mil, químico ganhando R$ 43 mil, oito engenheiros ganhando de R$ 50 mil
a R$ 86 mil. Na última semana estivemos na cidade de Santa Inês
participando de uma Audiência Pública, requerimento da autoria do
Deputado Felipe dos Pneus e com grande representatividade, pois estavam
presentes os Deputados Roberto Costa, Rildo Amaral, Mical Damasceno,
Vinícius Louro, Doutor Leonardo Sá. Estávamos presentes em uma reunião
da Assembleia Legislativa. Requerimento protocolado pelo Deputado
Felipe dos Pneus e presentes à Mesa estavam também, a Prefeita de Santa
Inês, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
Coronel Ismael, bem como os representantes da Caema. E, mais uma vez,
tivemos a oportunidade de comprovar o péssimo atendimento, o
desrespeito ao cidadão, o desrespeito ao consumidor, não só em São Luís,
não só na capital, mas no interior do Estado. A população humilhada, a
população ultrajada, tem os seus direitos ultrajados. Senhoras e senhores,
é um absurdo. Durante a Audiência, Deputado César Pires, uma senhora
de 74 anos fez a grave denúncia de que ela está sem água na sua casa há mais
de um mês. Mostrou nas contas, que as contas não atrasam, as contas
todos os meses chegam à casa dela, mas não tem água. Terminando a
Audiência Pública na cidade de Santa Inês, consegui identificar a senhora
Dona Francisca, lá no bairro Canecão, e acompanhado do vereador Danilo
e da amiga Isadora Alves fomos até a casa da senhora, chegamos à casa de
dona Francisca, de setenta e quatro anos, lá no Bairro Canecão, nós fomos
comprovar, constatar as denúncias que ela havia feito na Câmara Municipal
de Santa Inês. E ela disse: Deputado Wellington, eu tenho duas crianças
pequenas em casa, Deputado Wellington, eu estou sem água em casa desde
o dia 1º de setembro, faltando água, os vizinhos aqui padecem com a falta
de água. Nós constatamos isso, verificamos in loco. E durante a audiência
a direção da Caema, o senhor Carlos Rogério, não falou coisa por coisa,
disse que os investimentos na cidade de Santa Inez precisamos de cinquenta
milhões de reais para poder restabelecer de forma plena o abastecimento
de água na cidade, ou para fazer um meia boca ou para fazer um paliativo
precisa de três milhões de reais. Mas não apontou os caminhos como
deverá proceder, esquecendo ele que o Governador Flávio Dino, durante a
campanha em 2014, disse que tem água para todos, não tem água na
capital, não tem água em São Luís, no Belira, Lira, Coroadinho, em vários
bairros da capital como também não tem no interior do estado. Muitas
pessoas se aproveitaram da nossa publicação para denunciar a falta de

água, em Chapadinha, a falta de água, em Vargem Grande, a falta de água
em Santa Rita, a falta de água em vários municípios do estado do Maranhão.
Essa é a situação de caos em que se encontra a população mais pobre do
nosso estado. Uma senhora de 74 anos, no bairro Canecão, na cidade de
Santa Inês, tendo que comprar água para poder fazer a comida em casa,
para poder fazer o gomoso da criança, para quem não sabe o que é gomoso,
como ela mesmo falou, é a comida da criança, é a papa. É assim que trata
o Governador Flávio Dino, enquanto o Governador Flávio Dino paga
altos salários, supersalários na Caema, muitos maranhenses estão
padecendo com a falta de água encanada nas suas casas. Essa é a forma que
o Governador Flávio Dino tem de administrar. Já denunciamos aqui, o
Governador Flávio Dino tem exterminado, de forma silenciosa, a população
mais pobre de nosso Estado. E fica nosso questionamento, a quantidade
de reclamações que se tem hoje no Procon com relação à Caema, não só na
capital, mas no interior do Estado. A quantidade de pessoas que estão
padecendo com a falta de água. E aqui cobramos do líder do Governo,
Deputado Rafael Leitoa, as explicações pelas quais o Governo paga altos
salários, supersalários na Caema. Enquanto isso, a população padece com
a falta de água nas suas casas. Deputado Felipe dos Pneus, parabéns pela
Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Santa Inês. Uma
Audiência de muita seriedade, de muita responsabilidade, mas também de
Vossa Excelência, de muita coragem para levar um tema tão importante
para a Câmara Municipal de Santa Inês, a sua cidade natal, a sua cidade
base, e levar também tantas autoridades, como foi o caso da Prefeita de
Santa Inês, e o Diretor da Caema. Agora é inadmissível, Deputado Felipe
dos Pneus, e essa é a sua luta, e nós somamos a nossa voz à sua voz. É essa
a preocupação de V. Ex.ª. Como pode tanta incompetência? Como pode
tanta falta de respeito? Uma cidade abastecida pelo Rio Pindaré, algo tão
próximo, uma grande quantidade de água e essa água não ser canalizada,
não ser tratada para a casa das pessoas. É um absurdo um estado riquíssimo
como o nosso, um estado que tem um grande manancial de água que nós
temos, a grande quantidade de rios que nós temos e a incompetência de um
governador que não tem transparência e a incompetência de um governador
que não tem o mínimo de respeito com o cidadão maranhense e levar água
para a sua casa. Senhor Presidente, só para concluir nosso pronunciamento,
a falta de transparência. Matéria publicada no último final de semana, no
Blog Atual 7, do jornalista Yuri Almeida. “Ministério Público encontra
sobrepreço de 1,2 milhões de reais na obra do Parque do Rangedor”. Já
havíamos feito a denúncia da falta de transparência no Parque do Rangedor.
Estamos agora diante de um levantamento do Ministério Público e
queremos parabenizar o Ministério Público sobre esse levantamento. E
vamos nos detalhar sobre esse levantamento e o que está acontecendo no
Estado do Maranhão com a mesma empresa, uma empresa chamada Gomes
Sodré, a mesma que construiu a Beira Rio em Imperatriz, a mesma
construção do calçadão de Imperatriz e a mesma do Parque do Rangedor
em São Luís. Estamos concluindo os nossos levantamentos e traremos no
momento oportuno as denúncias referentes a essas obras no estado do
Maranhão bem como o encaminhamento ao Ministério Público para que
tome as devidas providências. E assim trata o Governador Flávio Dino,
com falta de transparência, com desrespeito e pagando supersalários a
contratados, a servidores da Caema, enquanto muitos aprovados no
concurso da Caema aguardam nomeação bem como a Polícia Militar, a
Polícia Civil, na Aged, no Detran, em vários outros órgãos. E é assim que
haja o Governador Flávio Dino, pagando altos salários para funcionários
da Caema, enquanto os maranhenses padecem com a falta de água na
torneira das suas casas. Para finalizar, Senhor Presidente, a dona Francisca
lá do bairro Canecão, na cidade de Santa Inês. É por ela que nós estamos
aqui. É pelos maranhenses que estão sem água nas suas casas, é pelos os
moradores do Lira, Belira, Coroadinho, Santa Efigênia, Cohatrac, bairros
de São Luís que padecem com a falta de água, moradores do interior do
estado que padecem com a falta de água. Nós estamos tomando as devidas
providências para que o Governador Flávio Dino seja obrigado a restabelecer
a água dos municípios em que está faltando e levar o que ele prometeu para
a casa dos maranhenses. Porque ele prometeu água para todos mas, por
enquanto, está só na promessa e na propaganda mentirosa, na propaganda
enganosa que ele faz, gastando o dinheiro público. Queremos água na casa
dos maranhenses. Não queremos propaganda mentirosa e muito menos
esses altos salários pagos a apaniguados do Governador Flávio Dino na
Caema.



QUARTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Informamos aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas da Sessão Solene, às 11h, para entrega da medalha Manuel
Beckman e João do Vale ao cantor e compositor Zeca Baleiro, propostas
pelos Deputados Othelino Neto e a Deputada Daniella Tema. Solicitamos
aos senhores líderes dos Blocos que utilizem apenas cinco minutos do
tempo destinado, em razão desta Sessão Solene. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao
nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Presidente, venho falar aqui da nossa
ação do ônibus lilás, na cidade de Santa Inês, mas o nosso foco foi direcionado
à zona rural, ao povoado Barro Vermelho no dia 26 e no dia 27, no Juçaral.
E foram 128 testes rápidos de HIV, hepatites virais, foram 41 atendimentos
médicos, 02 procedimentos médicos, 53 aferições de pressão arterial,
palestras odontológicas pela Dr.ª Jardene Carvalho; palestras e
atendimentos psicológicos e preservativos que foram distribuídos no
povoado. E, é claro, quero agradecer aqui à Prefeitura por ter dado esse
apoio à Secretária de Educação do Município, à Secretária de Saúde, aos
voluntários, aos alunos de enfermagem da UEMA que estavam presentes,
à Casa da Mulher por essa parceria com a Secretaria também da Mulher, a
Ana do Gás, que nos cedeu esse ônibus, onde possamos a levar essas
benfeitorias para o povoado. E é claro também, a Dr.ª Paula, da Casa da
Mulher, a qual deu palestras falando dos direitos da mulher e levando, é
claro, as informações para todo o povo do povoado Barro Vermelho e
Juçaral. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Inácio Lula, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, imprensa que nos acompanha, aqueles que nos
acompanham pela TV Assembleia. Senhor Presidente, subo mais uma vez
a esta tribuna, desta vez para tratar da decisão dos procuradores da Lava
Jato, dos procuradores de Curitiba, que solicitaram a progressão de regime
ao ex-presidente Lula. Não quero aqui entrar no mérito da questão no
sentido de argumentar se o Lula tem direito ou não a negar a progressão de
regime, se é um direito ou se é uma obrigação. O que me traz aqui para fazer
a análise desse último episódio dos 14 procuradores da Lava Jato, em
Curitiba, é destacar que não é mais do que uma decisão política do Ministério
Público diante dos últimos acontecimentos, sobretudo, aquele ocorrido na
semana passada, que foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal que
derrotou a Lava Jato, derrotou os procuradores de Curitiba. Eu quero aqui,
Senhor Presidente, fazer uma paródia à música do cantor e compositor
maranhense Zeca Baleiro que receberá uma justa homenagem nesta Casa,
proposta pelo Presidente Othelino, pela Ilustre Deputada Daniella Tema,
uma música dele que diz, onde andará Stephen Fry? E eu faço a paródia a
essa música para dizer, para questionar, onde andava o Ministério Público
que, na decisão do ano passado, o Desembargador Fraveto, que concedeu
liberdade ao ex-presidente Lula, não se manifestou quando o Juiz Sérgio
Moro, de férias, fora do país, deu despacho impedindo que o ex-presidente
Lula fosse libertado, fosse dado o cumprimento a ordem de habeas corpus
e ficasse livre. Eu pergunto, mais uma vez, já que o Ministério Público
como fiscal da lei se manifesta pelo pedido, pedindo progressão de regime:
onde andava o Ministério Público que quando da morte do irmão do ex-
Presidente Lula, também não se valeu da mesma Lei de Execuções Penais,
para garantir como tem garantia todo o cidadão nas mesmas condições de
participar do velório do ex-presidente Lula. Eu pergunto também, onde
andava o Ministério Público? Os procuradores da Lava Jato que inverteram
a ordem das alegações finais, entre delatores e delatados? Dando primeiro
oportunidade de se manifestar nas alegações finais aos delatores. E onde
andava o Ministério Público que também não se manifestou para garantir
o devido processo legal? A ampla defesa? Foi preciso a Suprema Corte do
país considerar nulo tal procedimento. Eu pergunto ainda, onde andava o
Ministério Público que não se manifestou, de forma contundente, sobre o
ato transloucado do ex-procurador-geral da República, o Janot que
confessou a intenção de assassinar o Ministro do Supremo, o Gilmar

Mendes? Eu pergunto, mais uma vez, onde andava o Ministério Público,
que não se manifesta no processo de suspeição do Moro? Que a defesa do
ex-Presidente Lula requer a nulidade de todo o processo para assim garantir
a sua inocência, porque crime nenhum não cometeu, e o Ministério Público
não se manifesta. Eu vou mais além. No Brasil, nós temos a maior população,
a terceira maior população carcerária do planeta. E tem centenas ou até
milhares de cidadãos brasileiros, com certeza, pobres da periferia, negros
que não têm condições de pagar advogado também com direito à progressão
de regime, e o Ministério Público silencia e não toma a mesma providência.
Nesse sentido, senhores Deputados e Senhoras Deputadas, faço aqui essa
crítica aos procuradores da Lava Jato, porque eles, mais uma vez, tomam
uma decisão política com medo de ficarem, temendo de ficarem
desmoralizados pelo Supremo, que vai garantir a liberdade plena do ex-
Presidente Lula, anulando o processo no Supremo, porque o ex-Presidente
Lula não cometeu crime. Foi um condenado político e não tem provas
contra o ex-Presidente Lula. Quero finalizar, senhores Deputados, senhoras
Deputadas, fazendo a leitura da carta do ex-Presidente Lula ao povo
brasileiro escrita ontem por ele em Curitiba. “Não troco minha dignidade
pela minha liberdade. Tudo o que os procuradores da Lava Jato realmente
deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de
desempregados e à minha família pelo mal que fizeram à democracia, à
justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos
e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me
fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao
Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores
e por Sérgio Moro, coube agora à Suprema Corte corrigir o que está errado
para que haja justiça independente e imparcial como é devido a todo
cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei neste processo e
não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer.
Curitiba, 30 de 09 de 2019, Luís Inácio Lula da Silva. Para concluir de vez,
Senhor Presidente, eu quero dizer mais uma vez: onde estava, onde andava
o Ministério Público que não se manifesta pela suspeição no processo
perante o Supremo? Pela condução política que conduziu o processo do
ex-presidente Lula, não foi preciso, ou melhor, foi preciso o Intercept
escancarar toda a trama da Lava Jato pela divulgação das conversas entre
os procuradores. Mas para todos nós brasileiros que acompanhamos a
cena política dos últimos anos, não só desde do impeachment da ex-
presidenta Dilma, mas da forma política como o juiz Sérgio Moro se
comportou à frente da Lava Jato, impedindo o ex-presidente Lula de ser
candidato, atuando para favorecer a candidatura do atual Presidente
Bolsonaro, e depois, como compensação, ele se tornou Ministro da Justiça.
Está mais do que claro e evidente que houve todo um processo de
manipulação política. É por isso que continuamos na luta pela liberdade
do ex-presidente Lula, não da liberdade da forma como os procuradores da
Lava Jato querem se redimir ao país, mas liberdade plena com a sua
absolvição, porque não cometeu crime algum. E, mais uma vez, quero
dizer aos Senhores, que vamos comemorar a liberdade do Lula ouvindo
muito Zeca Baleiro, que será homenageado hoje aqui. E aos procuradores
finalizo dizendo: se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Lula livre!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Gostaria de registrar aqui a presença no Plenário, a
pedido do Deputado Pastor Cavalcante, o Pastor Jefter, de Imperatriz; o
Renan Castro, de São João do Paraíso; a Rosane Dourado, de Imperatriz;
o Jonas Barbosa, de Imperatriz; e o Jefferson, de Imperatriz. Com a
palavra, o Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas,
utilizo a Tribuna, nesta manhã, para fazer dois registros que julgo de
extrema importância e de extrema relevância. É muito comum, Senhor
Presidente, é muito fácil, é muito cômodo, talvez atraia até mais audiência,
meu querido amigo Deputado Adelmo Soares, vir à tribuna e fazer críticas,
expor problemas. Não condeno quem o faz, de fato essa é uma das nossas
atribuições, denunciar, apontar onde estão os problemas, apontar onde
estão os pontos que precisam ser melhorados, mas é fundamental e é
importante também que possamos utilizar esta tribuna para reconhecer
quando há acertos, quando existem acertos que façam com que as pessoas
tenham acesso aos seus direitos fundamentais, essenciais previstos pela
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legislação, previstos pela Constituição Federal de 1988. Senhor Presidente,
o primeiro registro que eu gostaria de fazer aqui é parabenizar a Universidade
Estadual do Maranhão, parabenizar a Uema pela excelente prestação de
serviço no âmbito de todo o Estado, pelo excelente processo de ensino-
aprendizagem em toda as áreas: na área de exatas, na área de humanas, na
área da Saúde, em proteção ao bem-estar animal, indo além das suas funções.
Porque o papel da Uema é fazer com que aqueles alunos tenham acesso ao
seu direito social fundamental com qualidade, acesso à educação e a
Universidade Estadual do Maranhão vai além, como também prestando
um serviço público no que pertine ao controle adequado de zoonoses.
Parabenizo neste momento, em especial, e gostaria de registrar em todos
os canais de comunicação desta Casa, nas redes sociais, no site, os bons
resultados que a Uema tem garantido por meio do ensino à distância, o
EAD, o ensino à distância, que veio para democratizar, para fazer com que
as pessoas que residem nos bairros, nas cidades mais distantes, mais
longínquos, pudessem ter acesso a uma educação com qualidade, a
professores com mestrado, com doutorado e a Uema, a nossa universidade
que, há vinte e um anos, atua nessa função no ensino à distância é um
exemplo em todo território nacional com grandes índices, com grandes
notas no ensino à distância. Por isso, eu parabenizo a Uema, parabenizo o
Reitor Gustavo e parabenizo também a professora Ilka, responsável pelo
o EAD da Instituição. Ainda no meu tempo, nesta manhã, gostaria de
parabenizar e reconhecer as ações que estão sendo efetivadas nesse
momento pelo Prefeito Edivaldo Holanda Júnior que tem iniciado um
grande mutirão de obras na cidade de São Luís garantindo o asfaltamento,
garantindo infraestrutura em nossos bairros, começando ali pelo bairro do
Cohatrac, onde recebi inúmeras mensagens nas redes sociais das pessoas
reconhecendo a importância dessas obras. E é por isso, meu querido amigo
e Deputado Edivaldo, que eu utilizo a tribuna, na manhã de hoje, para
reconhecer o início desses trabalhos. Isso é importante fazermos, sim, é
necessário denunciar, sim, é necessário criticar quando é merecido, mas
poucos, infelizmente, reconhecem quando há acertos. E é por isso que,
nesta manhã, eu reconheço aqui a importância das ações do programa São
Luís em obras que o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior tem conduzido
neste ano da sua gestão na cidade de São Luís. Então, parabéns ao  Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior por estar realizando essas ações. Espero que elas
tomem conta de toda a cidade de São Luís, toda Ilha de São Luís, todos os
bairros, porque garantir infraestrutura, garantir obras, é garantir geração de
emprego, é garantir geração de  renda, é garantir saúde, é garantir qualidade
de vida a todos os cidadão ludovicenses. Isso é muito mais, isso é resgatar
efetivamente o amor pela nossa Ilha. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado
Vinícius Louro. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado César
Pires, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós e derrame copiosamente suas
bênçãos sobre este momento. Senhor Presidente Roberto Costa, Senhores
Membros da Mesa, Fábio Macedo e Andreia Rezende, Senhores
Parlamentares aqui presentes, senhores da imprensa. Presidente, eu venho
aqui, como faço sempre, em defesa do povo do Maranhão, acho que é o
mínimo que eu posso fazer como parlamentar, mas dessa vez também vim
aqui dar os meus pêsames ao povo do Maranhão.  Com meus pêsames me
refiro à questão da morte, mas antes da asfixia, da trucidação da saúde e da
esperança do povo do Maranhão. Mataram a esperança do povo do
Maranhão no campo da saúde. Para compreender isso melhor, nós vamos
buscar um pouco na mitologia grega. Quando Pandora, curiosa, criada por
Zeus, abriu uma caixa da maldade e saiu quase tudo, Deputado Edivaldo,
mas ficou a esperança. Maldita esperança, não é virtude é um mal a
esperança. E foi essa esperança aqui que Flávio Dino matou do povo do
Maranhão que eu vim aqui falar com V. Excelências. A princípio, eu quero
tratar sobre a questão da hemodiálise. Descaradamente e mentirosamente,
o senhor Flávio Dino disse que inaugurou 42 cadeiras de hemodiálise.
Consta aqui no meu celular uma gravação feita por mim. Tem 14 cadeiras
funcionando. Tanto ele como o senhor Secretário mentiram ao povo do
Maranhão dizendo que tinha 42 cadeiras funcionando e que iam aliviar a
dor do povo no campo da saúde. Mentira! Mentiu e mentiu muito. Eu

gravei está no meu celular. As cadeiras estão  intactas parte delas e apenas
14 funcionando. Deveria funcionar em três turnos, mas não tem sequer
insumo. Mas, no seu discurso colocado aqui, ele diz que vai aliviar  240
pacientes por mês. Não tem condições técnicas.  E nem que tivesse, não
tinha  os  insumos. E se tivesse os insumos, não tinha também o corpo
qualificado para fazer  as hemodiálise. Mas a mentira não para por aí. O
HTO,  que ele disse que ia aliviar os Socorrões, é mentira  também,
Deputado Edivaldo Holanda. A associação de médicos do Socorrão deixa
bem claro em relação a isso. Vocês sabem quantas cirurgias ele prometeu
fazer e diminuir as filas homéricas do Socorrão? Não diminuiu. Permanece.
Apenas 13 pessoas do Socorrão ele leva para poder fazer no HTO. Onde
o compromisso era aliviar o Socorrão, cabe um ônus de quase 700 cirurgias.
E que alguém venha me desmentir  aqui,  que não tem autorização para
defender a Sua Excelência o Senhor Prefeito nem o senhor Secretário. Mas
eu tenho que manter o meu grau de honestidade com o povo do Maranhão.
O  que o Dr. Flávio Dino está fazendo, na verdade, é sacrificar a Prefeitura
de São Luís sem escrúpulos quando diz “”u fiz a minha parte; a Prefeitura
não fez a dela” é mentira. Mente duas vezes. Eu gravei. Eu fui lá. Está aqui
no meu celular cadeiras intactas ainda com as capas, Deputado Zito Rolim.
Vocês sabem quanto porcento, Deputado Hélio Soares,  de agosto do ano
passado para agora, foi apresentado num trabalho na Prefeitura? Aumentou
em 45% a quantidade de ambulâncias descarregadas nos Socorrões. Que
alguém venha aqui e diga o contrário,  por que senão eu vou chamar a
associação e dizer  que estão mentindo, ou que eu estou mentindo. Mente
triplicadamente e sacrifica um aliado político dele,  que educadamente,
eticamente fica em silêncio. Mas eu estou aqui para poder fazer o papel de
A e de B e de C em relação a isso. É triste, é lamentável. Não diminuiu nada,
nada, nada, nem no HTO  que prometeu fazer cirurgias para aliviar as filas
homéricas dali de dentro, não consegue tirar 13 pacientes para fazer a
cirurgia. Não tem médico, não tem insumo, não tem ambiência física, não
tem nada no HTO. Mas ele mente, mente lá. Se abrirem as portas para
mim hoje à tarde eu vou mostrar as minhas gravações. Mas não para por aí.
Filmei agora, Deputado, o hospital de Chapadinha, um médico, uma tristeza
o que eu vi ali. A Deputada Daniella Tema não está mais aqui, mas
desmontaram, desmontaram o anexo de Presidente Dutra, lá em Tuntum.
Monção acabou. Monção que era um hospital virou um ambulatório,
porque lá acabou a UTI Neonatal, o setor de ginecologia/obstetrícia. Cirurgia
geral, Deputado, não tem mais em Monção. E que alguém diga o contrário,
venha aqui amanhã, hoje e diga que eu não estou falando a verdade. Devem
ter arrumado de ontem para hoje, ou agora, em relação a isso. Desmontou
tudo. Presidente Dutra precário, Codó sem pagar fornecedores na UPA, a
UPA de Timbiras anteontem estava em greve, porque não tem material e
não pagam os médicos. Pinheiro caiu em 30%. Rapaz, é por isso que
aumentou 45% das ambulâncias no Socorrão, que paga o pato. Eu mesmo
estava com paciente no corredor e quando eu digo pacientes são pessoas
amigas minhas. Mas seria injustiça eu vir debitar todo o ônus para o
hospital sem antes dizer isso para vocês do que está acontecendo. Presidente
Dutra, Paulino Neves estive lá agora filmando e, rapaz, é um desastre
aquilo, nem pintura mais na frente tem. Bem aqui em Matões tinha um
carro, Deputado Hélio, na porta, eu não sei de quem era, eu entrei e todo
mundo se escondeu. Matões, Deputado, sabe quem trabalhava em Matões?
O Vereador Gutemberg, se está me ouvindo em acompanhar as redes vai
ver agora que estava lá funcionando, ele fazendo cirurgia ortopédica, fechou,
acabou tudo. É triste viu, é triste. Senhores, só para vocês terem uma ideia,
bem aqui em Presidente Dutra, Deputado Carlinhos Florêncio, foram
quase 100 funcionários demitidos. Desmontou tudo do Estado, acabou. Aí
que eu digo: a caixinha de Pandora devia, na verdade, ter jogado fora cedo,
não só permitido ficar presa a esperança não, mas eu nunca vi uma situação
tão rica de mentira como eu vejo nesse governo, mente descaradamente. E
que alguém diga que Presidente Dutra, quase sem funcionário, que alguém
diga que o anexo de Tuntum não acabou, que o hospital de Monção
também não faz mais nada e virou ambulatório, que o de Chapadinha
nunca funcionou direito, que em Codó não está faltando pagamento de
funcionário! Digam para mim que tudo isso é mentira! Não podem dizer.
Um desmonte! Como é que o dinheiro dava antes, o homem é controlado
e não tem mais nada? Mas aí é preciso que esta Casa, lá nos pactos, as
alianças que fizemos com o nosso eleitorado, que hoje o melhor caminho
que ele tem é uma ambulância. E alguém me dizia há pouco: ‘César, o pior
crime que o governo faz é dar ambulância, porque desobriga os municípios
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a fazerem alguma coisa, a procurarem alternativas’. Nada melhor do que
300, 400 contos de combustível e mandar para cá e te vira. E aí ele fica
Socorrão I, Socorrão II, Socorrão I, Socorrão II e depois não tem vaga no
Socorrão. Não tem vaga é a falta de apoio que o governo deixou de dar lá no
município e o prefeito está calado, o deputado está calado, todos estão
calados em relação a isso. Por que não vem aqui todo mundo falar? ‘Eu sou
do lado do povo, eu sofro a dor do povo’! Sofre não, sofre não! Porque se
sofresse estava debatendo essa questão. Acabando tudo, um desmonte.
Ainda por cima a quantidade de mentiras em relação a isso. Bem aqui, no
Piauí, o Conselho de Medicina lançou nota dizendo que os médicos não
devem substituir outro quando houver falta de pagamento porque é decoro,
quebra da ética profissional. Peritoró, Deputado Vinícius Louro, vamos
reagir, Timbiras em greve, vamos reagir, alguém, Deputado Ariston, que V.
Ex.ª não recebe nada bem aqui nos seus municípios do estado, recebe?
V.Ex.ª recebe aqui em Bacabeira? Recebe em Santa Rita? Recebe em Pastos
Bons? Me chamem de mentiroso. A prefeitura, Deputado Edivaldo, não
recebe dinheiro do estado, fique no seu silêncio ético porque o Prefeito é
seu filho, mas eu posso falar, Deputado, não recebe também. E o
Governador, em determinado momento, disse assim: “Eu faço a minha
parte, que a prefeitura faça a dela”. Acabado, não passa nada. Magalhães
de Almeida um ano sem receber nada. Lago dos Rodrigues está fechando,
povo na rua gritando e hospital fechado. 45% do interior para cá só de
ambulância na porta, considerando de agosto a agosto, digam que é mentira
minha! E o governo continua mentindo, Deputado Roberto Costa, V. Ex.ª
recebe muito dinheiro em Bacabal para a saúde? Difícil, né, Roberto. É
muito difícil. Bom, o Carlinhos Florêncio deve receber lá a prefeitura,
Pedreiras deve receber.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Os que recebem
ainda não chegou lá, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não tem, não dá
nada, gente. Ainda debita o ônus aqui para o Prefeito de São Luís. Eu quero
só que alguém diga que é mentira minha, que eu vou ficar feliz, porque,
pelo menos, eu vou errar em benefício do povo do Maranhão. Mas é cruel.
Olha, eu sei quem detém a mídia mantém o controle das massas, mas não
pode controlar o silêncio dos Deputados, como está sendo controlado.
Não pode fazer isso, o controle de um silêncio franciscano aqui dentro e o
povo morrendo lá fora. Gente mendigando 500 mil reais de emenda, como
se ali tivesse a solução de todos os problemas históricos do nossos Estado,
e não está. Eu dei um milhão para o Aldenora Bello, que vai fechar o
Aldenora Bello, vai fechar.   Porque os médicos estão se recusando a fazer
as quimioterapias, porque às vezes dá quatro quimio, só faz duas e os
médicos estão se recusando, o Conselho de Medicina deve reagir com
nota, como o Piauí fez, e os Deputados não podem silenciar. Gente, a dor
e a miséria e a desigualdade social está imperando nesse Estado, sem
resposta desta Casa em relação a isso. Não perguntei, nenhum Deputado
me disse que recebe alguma coisa. Magalhães de Almeida? Nunca recebeu.
Codó? A UPA vai se acabar, porque não estão pagando os fornecedores.
Aliás, não paga fornecedor do prisional, não paga fornecedor da saúde, não
paga fornecedor da educação e não paga fornecedor da segurança, nem
sequer os carros podem vir para cá. Esse é o Estado que está bem, com
62% comprometido e saindo da letra B para a letra C, diferente do Piauí
que saiu da letra C e foi para a B, podendo tomar empréstimo, e nós não
podemos. Balsas deve ser bem aqui ao lado, Sul do Maranhão, deve estar
recebendo muito dinheiro, Deputada Andreia, Sul do Maranhão está
nababescamente vivendo, eu tenho certeza disso. Também não. Não
encontro ninguém, nem sequer para poder contestar isso. Deputado
Wellington, está tudo, os Socorrões sem receber dinheiro, o Aldenora Bello
sem receber dinheiro, mas vão inaugurar um hospital aí, aí faz inauguração,
joga para a mídia e o povo morrendo. Não encontrei um carro lá na
hemodiálise. Paulino Neves filmei ontem. Deputado, lá a tristeza é absoluta.
Mas filmem e me mostrem o contrário. Digam o contrário, degradem o
meu pronunciamento, me mostrem. Talvez eu vá me penitenciar aqui
nesta Casa. Eu ficaria feliz em pedir perdão pelos meus erros da condução
do meu pronunciamento. Mas não pode. Deputado Wellington, o senhor
pediu um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Rapidamente, Deputado César Pires, só parabenizá-lo pelo
pronunciamento em defesa da população do nosso estado e de forma
especial aqueles mais pobres que dependem da saúde pública e que vivem
nessa peregrinação, saindo dos municípios e na esperança de chegar me
São Luís e serem atendidos. E passam não só na peregrinação da estrada,
mas quando chegam aqui também nos hospitais. As inúmeras denúncias
que nós recebemos diariamente. E eu somo a minha voz à voz de V.
Excelência. E aí nós já destacamos e confirmamos o caos na saúde do
Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino tem, de forma silenciosa,
exterminado a população mais pobre. E ele já fez  isso de forma premeditada
nos anos de 2017 e 2018, quando ele distribuiu aquela grande quantidade
de ambulâncias, chamando deputado para fazer foto recebendo ambulância
e entregando ambulância, já estava premeditando fazer isso. E hoje nós
temos essas ambulâncias saindo do interior do Estado e vindo para capital
e, infelizmente, sem o apoio devido. Na semana passada, nós retratamos
mais uma vez que o Governador Flávio Dino, tardiamente, inaugura um
único centro de hemodiálise, quando ele tinha a possibilidade de fazer
inauguração de 7 centros de hemodiálise. Mas foi tão incompetente que,
em cinco anos, não inaugurou, não construiu os centros de hemodiálise. E
as pessoas estão morrendo antes de fazer o tratamento, ou morrendo nas
estradas esburacadas do Governo do Estado também na busca de uma
saúde pública de qualidade. O Governador Flávio Dino tem exterminado
de forma silenciosa a população mais pobre do nosso estado. Então
parabenizá-lo pela defesa da população e a luta por uma saúde pública de
qualidade que Vossa Excelência tem feito na tribuna desta Casa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Muito bem. E eu
continuo esperando os colegas depois daqui que vai me dizer qual município
que está fartamente recebendo recurso, inclusive de São Luís, que eu vou
me penitenciar. De qualquer forma, muito obrigado para vocês e uma
certeza: voz destoante ou não, mas na Assembleia sempre tem uma vozinha
em defesa deles.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar Solidariedade. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duaillibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Doutora Cleide Coutinho, Mical Damasceno, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Wellington do Curso e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a
palavra aos (as) Deputados (as): Vinícius Louro, Daniella Tema e Adelmo
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Soares. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de
Emenda Constitucional nº 006/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
foi transferido para a próxima Sessão a pedido do autor. Em segundo
turno, regime de prioridade, foi anunciado o Projeto de Lei n° 439/19, de
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 071/2019), que altera e acrescenta
dispositivos à Lei nº 10.709/17, que institui com subsídio complementação
ao Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo
de Leite. Com parecer favorável da competente comissão técnica, este
Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Ainda em
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e também, encaminhado
à sanção governamental 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. Com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de
Obras e Serviços Públicos, foi aprovado em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Projeto de Lei nº 164/19, de autoria da Deputada Doutora
Thaiza Hortegal, que institui a obrigatoriedade de implantar kit de primeiros
socorros nas embarcações aquaviárias, e a capacitação da equipe de bordo
com noções básicas de primeiros socorros. Em segundo turno, tramitação
ordinária, o Plenário aprovou os Projetos de Resolução Legislativa nº 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 e 099/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor
Francisco Sales de Oliveira, ex-Presidente da Federação dos Trabalhadores
e Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 110/
09, de autoria do Deputado Roberto Costa, concede o título de Cidadã
Maranhense a Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros, natural do Estado
Rio Grande do Norte e 111/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Etevaldo Garcia
de Medeiros, natural do Estado do Rio Grande do Norte, ambos com
parecer favorável da CCJC. Os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 038
e 066/19, ambos de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram
transferidos para a próxima sessão devido a ausência do autor, bem como
o Requerimento n° 532/19, de autoria da Deputada Detinha. Sujeito a
deliberação do Plenário, foi anunciado o Requerimento n° 522/19, do
Deputado Adriano, solicitando informações ao Prefeito de São Luís e ao
Secretário Municipal Extraordinário de Projetos Especiais, acerca dos
recursos aplicados no Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da
Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga. Este requerimento foi indeferido
pela Mesa. O autor recorreu ao Plenário e usou a palavra para discuti-lo.
Contudo, o Plenário manteve a decisão da Mesa. Nesta votação, registou-
se o voto contrário do Deputado Adriano e a abstenção do Deputado
Edivaldo Holanda. Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos
n°s: 509/09, de autoria do Deputado Rildo Amaral, subscrito pelo Deputado
Glalbert Cutrim, enviando mensagem de congratulações e aplausos aos
atletas da equipe C.F. Balsas, campeões em todas as categorias do
campeonato Open Cross Fit em Imperatriz; 534/09, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 480/
19, bem como, para o Projeto de Resolução Legislativa nº 124/19, ambos
de sua autoria. Por força de acordo das lideranças foram apreciados na
presente Ordem do Dia e aprovados em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência o Projeto de Lei nº 480/19, de autoria do Deputado Othelino
Neto, que acrescenta o dispositivo à Lei nº 9.663, de 17 de julho de /12, que
dispõe sobre a criação da gratificação de complementação de jornada
operacional para as operações especiais da Polícia Civil e Militar do Estado,
a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares que especifica,
com parecer verbal e favorável da CCJC e da Comissão de Administração
Pública, assim como Projeto de Resolução Legislativa nº 124/19, de mesma
autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Cantor e Compositor José de Ribamar Coelho Santos (Zeca Baleiro),
sendo este encaminhado à promulgação. Na forma regimental foi incluído
da Ordem do Dia da próxima Sessão, o Requerimento nº 535/19, de autoria
do Deputado Adelmo Soares. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada
Doutora Helena Duailibe falou pelo Bloco Parlamentar Solidariedade. 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, primeiro de outubro de 2019.

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

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

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda,  Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Carlinhos Florêncio, Detinha, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa e Wendell Lages. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 463/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre a inclusão da temática contra
a violência às mulheres e meninas no currículo escolar das escolas públicas
do Estado do Maranhão; Projetos de Resolução Legislativa nºs: 116/19, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Roberto Henrique da Silva Lima,
Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão; 117/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede o título de Cidadão Maranhense ao
Doutor em Direito, Senhor Ulisses Schwarz Viana; 118/19, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Sr. Celio Henrique Lima Alves, Soldado da Polícia
Militar do Estado do Maranhão e 119/19, também de autoria do Deputado
Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Wesleyson Alves de Oliveira, Soldado da Polícia
Militar do Estado do Maranhão; Moções nºs: 024/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, de Aplausos, manifestando extensa admiração aos
Policiais Militares: SD PMMA Alves Oliveira, SD PMMA Lima, SD
PMMA Célio, do Esquadrão Águia do 37º BPM de Grajaú pela bela
atitude de prestar apoio moral e de incentivo ao garoto Adão que foi
humilhado por vender “cremosinhos” pelas ruas da Cidade de Grajaú;
025/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, de Aplausos,
manifestando extensa admiração pela equipe de futebol do Sociedade
Imperatriz de Desportos, por todo empenho e dedicação do time durante
o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu retorno à
divisão chegou a disputar o acesso a série B do Campeonato Brasileiro de
Futebol; 026/19, também de autoria do Deputado Wellington do Curso, no
mesmo sentido a equipe de futebol do Sampaio Corrêa, por todo em
empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol
da Série C, que culminou na classificação para o campeonato da segunda
divisão nacional e 027/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
de Aplausos, manifestando extensa admiração ao trabalho realizado pela
Promotora de Justiça Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o Projeto Rede do
Bem, desenvolvido com mais de 70 parceiros, entre eles a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, que culminou num evento realizado
no último dia 10 de Setembro no Centro Histórico de São Luís.
Requerimento nº 503/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
solicitando que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, os Projetos de
Resolução n°s: 116, 118 e 119/19; Indicações nºs: 1212/19, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
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Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
do Maranhão, Senhor Davi Telles, solicitando que o Município de Altamira
do Maranhão possa integrar a Rede De Internet Gratuita Do Maranhão-
MARANET, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis
possibilitando a sua inclusão digital; 1213/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso,  ao Governador do Estado e ao Prefeito de Imperatriz,
Senhor Assis Ramos,  solicitando a implantação de guarda corpo ou grades
de proteção em todas as pontes já existentes ou que irão ser construídas,
do Município de Imperatriz;  1214/19, também do Deputado Wellington
do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor Canindé Barros,
solicitando a instalação de guard-rail em todo trecho da Avenida Carlos
Cunha, compreendido entre interseção com a Avenida Ferreira Goulart até
a cabeceira da Ponte Bandeira Tribuzzi; 1215/19, do mesmo Deputado, ao
Governador do Estado  e ao Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Senhor Rafael Carvalho Ribeiro solicitando que a revitalização da iluminação
do Complexo Ambiental do Apa Itapiracó e 1216/19, de mesma autoria, ao
Governador do Estado, para que determine à criação de um protocolo
claro estabelecendo rotinas de prevenção e atendimento aos casos de
tentativa e consumação do suicídio, a ser de aplicação obrigatória na rede
estadual de saúde. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou a publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu
as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Vinícius
Louro que agradeceu ao Presidente da Assembleia Legislativa pelo apoio
aos membros da Associação dos Criadores de Gado do Maranhão, para a
realização da EXPOEMA. Em seguida, ouviu-se o Deputado Wellington
do Curso que ocupou a Tribuna para cobrar do Governo do Estado
esclarecimentos sobre a situação da saúde pública do Maranhão. Segundo
o deputado, o cenário é alarmante, com o fechamento de hospitais, como
o Hospital Macrorregional de Peritoró e atraso nos salários de médicos e
enfermeiros. O Deputado ainda voltou a denunciar os super-salários pagos
a servidores comissionados na CAEMA e a recusa do Governador em
nomear os aprovados nos concursos do DETRAN, AGED e outros órgãos
do Estado. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando  em primeiro
turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 018/19, de autoria do Poder
Judiciário, (Mensagem nº 01/2019) que altera tabela de vencimentos dos
cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão,
constante do Anexo IV da Lei nº 8.715/2007, bem como dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas, constantes dos Anexos I e II da Lei
nº 8.727/2007. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, acolhendo a Emenda nº 001/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa. Em seguida, foi anunciada em destaque a votação
da Emenda nº 001/2019, que foi discutida pelos Deputados: Adriano,
Wellington do Curso, Rafael Leitoa e Pará Figueiredo, sendo a mesma
submetida a deliberação do Plenário que a rejeitou por unanimidade. Na
sequência, o Plenário aprovou o referido Projeto de Lei, que na sua forma
original, foi encaminhado ao segundo turno de votação. Em tramitação
ordinária segundo turno, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 118/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre obrigatoriedade
da instalação de balanças de precisão em supermercados, hipermercados,
congêneres, que foi encaminhado à redação final, devido a sua aprovação
sob forma de substitutivo. Ainda em segundo turno, foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 309/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a utilização dos termos
“cartório” e “cartório extrajudicial” no âmbito do Estado do Maranhão.
Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Obras e Serviços
Públicos, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 033/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina. Em segundo turno,
tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa n°
044/19, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Rodrigo
Lago. Com parecer favorável CCJC, foram aprovados em primeiro turno
tramitação ordinária, os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 080/19, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália); 081/19, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede a Medalha do

Mérito Legislativo Manuel Beckman, também ao Padre Luigi Risso, sendo
anexado a este, o Projeto de Resolução Legislativa nº 087/19, de autoria
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, por tratar do mesmo assunto e 091/
19, 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. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos n°s: 484/19, de autoria do Deputado Adriano,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 018/19, de autoria
do Poder Judiciário e 502/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
solicitando que seja convocada uma Sessão Solene, para a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” para a Senhora Damaris
Regina Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, no dia 24 de setembro do corrente ano. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 497/19, de autoria do
Deputado Hélio Soares, solicitando que seja justificada  sua ausência das
Sessões Plenárias realizadas no período de 26 de agosto a 26 de setembro
do corrente ano, conforme atestado médico e 501/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja justificada  sua ausência das
Sessões Plenárias realizadas nos dias 28 e 29 de agosto e 04 de setembro do
ano em curso, quando esteve em Brasília participando de reuniões na
Câmara dos Deputados e Senado. O Requerimento nº 500/2019, de autoria
do Deputado Felipe dos Pneus, foi transferido devido à ausência do autor.
Por força de acordo das Lideranças, o Projeto de Lei nº 018/19, do Poder
Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos e dos
cargos em Comissão e das Funções Gratificadas, objeto do Requerimento
nº 484/19, do Deputado Adriano, foi votado, na presente Ordem do Dia,
em regime de urgência, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Em ato contínuo, o Presidente convidou os presentes a se
postarem de pé, para a promulgação da Lei nº 11.104 de 17 de setembro de
2019, que estabelece a diretrizes sobre as cavalgadas em todo o Estado do
Maranhão. Na forma regimental, o Presidente determinou a inclusão na
Ordem do Dia da próxima Sessão do Requerimento nº 495/19, de autoria
do Deputado César Pires. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Neto Evangelista que comemorou a inauguração do
Centro de Hemodiálise do Maranhão, avaliando como extremamente
positivo o resultado das ações do Governador Flávio Dino na área da
saúde. O referido Deputado afirmou que o orçamento está sendo executado
de forma concreta pelo Governo do Maranhão. No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado Vinícius Louro falando pelo Bloco Parlamentar
Democrático rebateu a nota de esclarecimento divulgada pela empresa
Eneva, que afirma seguir todos os rigores impostos pela lei, dentro das
compensações ambientais. O parlamentar declarou que as justificativas
não condizem com a realidade e reafirmou que a empresa tem causado
danos ao Rio Mearim com a exploração do gás natural. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Por falta de “quórum”,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 17 de setembro de 2019. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Wellington do Curso - Primeiro Secretário em
exercício. Deputado Ariston - Segundo Secretário em exercício.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo
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Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Professor
Marco Aurélio, Rigo Teles e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta
a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei n° 466/2019, de
autoria do 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; Projeto de Lei
nº 467/2019, de autoria do 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; Projeto de Resolução Legislativa n°
120/2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, concedendo
título de Cidadã Maranhense a Senhora Simone da Silva Fonseca; Moção
nº 028/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, de Apoio ao Senado
Federal, pelo Projeto de Lei n° 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”; Requerimento nº 504/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja realizada Sessão Solene no dia 04 de
outubro do corrente, às 11 horas, para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” a Senhorita Thaynara Oliveira Gomes;
Requerimento nº 505/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
enviando mensagem de pesar à família do Senhor Aristóteles Silva Sobrinho
Nascimento, falecido no dia 07 de setembro de 2019, vítima de acidente
automobilístico no município de Bacuri; Requerimento nº 506/2019, de
autoria do Deputado José Gentil, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 09, 10, 11 e 12 de setembro do
ano em curso, em decorrência de tratamento de saúde, conforme atestado
médico; Requerimento nº 507/2019, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada a sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 09 a 13 do mês de setembro de 2019, para
cumprir agenda junto a Confederação Nacional de Pesca e Aquicultura;
Indicação nº 1217/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando-lhe
que autorize o Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, a proceder execução de serviços de recuperação asfáltica da estrada
que liga a Sede do município São João Batista - MA ao Povoado Santana;
Indicações nos: 1218, 1219 e 1220/2019, de autoria do Deputado Pastor
Cavalcante, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a
destinação/doação de uma ambulância para os Municípios de Açailândia,
Senador La Rocque e Riachão; Indicações nos: 1221 e 1222/2019, de autoria
do Deputado Edson Araújo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e
Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando que seja instalado
um Posto Avançado de Aquicultura e Pesca e um Posto Avançado de
Agricultura Familiar, no Município de Raposa; Indicações nos: 1223 e
1224/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando que autorize o
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela e ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, a instalação de Unidades
do Corpo de Bombeiros Militar nos municípios de Grajaú e Colinas;
Indicação nº 1225/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor. Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Senhor Carlos
Lula, solicitando a implantação de um Centro de Hemodiálise no Hospital
Regional Doutor Carlos Macieira, no Município de Colinas e Indicação nº
1226/2019, de autoria do Deputado César Pires, solicitando autorização
formal para envio de Ofício ao Ministério Público Estadual e ao Ministério
Público de Contas para apuração de possível irregularidade e indícios de
desvio de recursos públicos em obra realizada pela Prefeitura de Codó em
terreno particular localizado na Zona Rural daquele município. 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: Fábio Macedo, Wellington do Curso, Adelmo
Soares e Rafael Leitoa. O Deputado Fábio Macedo falou da sua participação
no projeto “Cuidando de Vidas”, que marcou o Dia Estadual de Combate
à Depressão e comemorou a entrega para a direção do Hospital Nina
Rodrigues de mais de mil pacotes de leite arrecadados no evento
“Dialogando sobre a Depressão”. O Deputado Wellington do Curso
informou que protocolou no Ministério Público do Estado do Maranhão
uma segunda representação reforçando as denúncias e acrescentando mais
elementos com relação ao processo de escolha de Conselheiros Tutelares
no Estado do Maranhão, principalmente em São Luís e novamente fez
cobranças pela nomeação de aprovados em vários concursos como: AGED,
Detran, Procon, EMAP, Caema, Polícia Militar e da Polícia Civil. O
Deputado Adelmo Soares destacou o trabalho das quebradeiras de coco do
Estado do Maranhão e convidou os colegas parlamentares, especialmente
as mulheres, a se fazerem presentes à audiência pública para discutir a
Agricultura Familiar e a Reforma Agrária no Estado. Por fim, o  Deputado
Rafael Leitoa falou das obras que o Governador Flávio Dino realizou no
Estado, destacando  que só em setembro foi entregue, em Barra do Corda,
a drenagem no bairro da Trizidela, no Sítio Novo; obra em João Lisboa, o
Centro Mais Esportes; inauguração do Batalhão da Polícia Militar
Tiradentes, a do Centro de Iniciação do Trabalho, revitalização do Centro
de Ensino Integral Almirante Tamandaré, entrega de 300 cheques do
Programa Minha Casa, abertura do Programa da Tarifa Social de Energia
Elétrica, informando também da solenidade de entrega de 1.000 títulos de
regularização fundiária. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em
único turno o Parecer nº 550/2019, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto de Lei nº 277/2019, de
autoria do Poder Executivo, que institui a Escola de Saúde Pública do
Estado do Maranhão (ESPMA). Esse parecer foi aprovado e o respectivo
Projeto encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno tramitação
ordinária,  o Plenário aprovou os Projetos de Lei n°s: 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
e 194/19, de mesma autoria, que dispõe sobre a “Semana de Prevenção à
Gravidez não Planejada na Adolescência”  nas escolas estaduais, municipais
e particulares do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC.
Ainda em primeiro turno tramitação ordinária, o Plenário aprovou os
Projetos de Resolução Legislativa n°s: 054/19, de autoria do Deputado
César Pires, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao engenheiro Francisco de Assis Peres Soares, ativista das
causas do trânsito no Maranhão; 059/19, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao senhor Glenn Edward Greenwal; 074/2019, sendo anexado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 084/19, ambos de autoria do Deputado Adelmo
Soares, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis
Neto; n° 082/09, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Alberto
José Tavares Vieira da Silva; 088/19, 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, do
Município de Pinheiro. Estes projetos receberam parecer favorável da
CCJC e foram encaminhados ao segundo turno de votação. O Requerimento
n° 495/19, de autoria do Deputado César Pires foi adiado a pedido do
autor e o Requerimento n° 503/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista
foi transferido devido a ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa,
foi indeferido o Requerimento n° 500/19, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus, à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca
do não recebimento de recursos estaduais para o devido funcionamento e
manutenção do hospital localizado no Município de Lago Verde. Na forma
regimental o Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima
Sessão do Projeto de Lei n° 289/19, de autoria do Poder Executivo e dos
Requerimentos nºs: 504 e 505/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista
e 508/19, de autoria do Deputado César Pires. No primeiro horário do
Grande Expediente o Deputado Doutor Yglésio ocupou a tribuna para
falar dos avanços recentes na rede de saúde do Estado do Maranhão,
notadamente da inauguração do Centro de Hemodiálise, com 40 novas
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máquinas à disposição do sistema. O Deputado traçou um panorama dos
serviços públicos de saúde, reconhecendo o esforço do Governo em ampliar
a sua atuação, num momento de crise em que a maioria da população
recorre aos serviços do SUS. No tempo dos Partidos e Blocos, falando
pela Liderança da Oposição, o Deputado César Pires apontou irregularidades
cometidas pelo Executivo Estadual na Lei 11.013/2019, que instituiu o
Complexo Industrial e Portuário do Maranhão e autorizou a modificação
do objeto social da Empresa Maranhense de Administração Portuária
(EMAP). Na sequência, o Deputado Zé Inácio Lula, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, destacou a realização da audiência
pública proposta por ele para discutir as alterações na Lei nº 10.789/2018,
que dispõe sobre a contratação de mão de obra local, pelas empresas da
construção civil em atividade no Estado. Segundo o Deputado,
representantes de sindicatos, contratantes e trabalhadores do setor
participaram do debate, expondo as necessidades da classe e sugerindo
alterações na lei, que garante a reserva de 70% do quadro de funcionários
das empresas que atuam no Estado, a trabalhadores domiciliados no
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de setembro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário
em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário em
exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1047/2019, de 30 de setembro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado
Prof. MARCO AURÉLIO, exonerando JACKELINE OLIVEIRA
SOARES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS - 1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.

Nº 1048/2019, de 30 de setembro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado
Prof. MARCO AURÉLIO, nomeando FERNANDA CRISTINA
PRIVADO SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de outubro do ano em curso.

Nº 1049/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando LUCAS
FERREIRA FONTINELE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1050/2019, de 30 de setembro de 2019, exonerando
ESTEPHANNO SANCLER GOMES PEREIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e VITÓRIA
MILHOMEM MELO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.

Nº 1051/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando VITÓRIA
MILHOMEM MELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial e ESTEPHANNO SANCLER GOMES
PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do
ano em curso.

Nº 1052/2019, de 30 de setembro de 2019, exonerando LUCIANA
MACEDO BARBOSA DO VALE, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1053/2019, de 30 de setembro de 2019, exonerando OSIMAR
RODRIGUES NASCIMENTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo,  do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1054/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando OSIMAR
RODRIGUES NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo

Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1055/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando ELISMAR
RODRIGUES NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo,  do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1062/2019, de 30 de setembro de 2019, exonerando
CLEUDIANA TORRES DEÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1063/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando PERLA
MARIA FERNANDES RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1065/2019, de 1º de outubro de 2019, exonerando GILMARA
COSTA MENEZES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.

Nº 1066/2019, de 1º de outubro de 2019, nomeando ANA
CAROLINA MORAES REGO COUTO DI LORENZO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe,  do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1056/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 501 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 28 e 29 de agosto e 04 de setembro/2019 do deputado Duarte Júnior,
tendo em vista o mesmo encontrar-se em viagem à Brasília representando
esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
setembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará Figueiredo
- TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1057/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 497/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 17 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de

26/08 a 26/09/2019 do deputado Hélio Soares, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
setembro de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1058/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 507/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 19 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 09 a 13 do 09/2019 do deputado Edson Araújo, tendo em vista
o mesmo encontrar-se em Brasília representando esta Casa.
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Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de

setembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1059/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 506/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 19 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 09, 10,11 e 12 09/2019 do deputado Zé Gentil, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
setembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1060/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 498/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 16 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
16/09/2019 a 01//10/ 2019 da deputada Detinha, tendo em vista a mesma
encontra-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 18 de
Setembro de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1061/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 482/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 05 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 02 e 03
de setembro/2019 da Deputada DRª Cleide Coutinho, tendo em vista a
mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 11 de
setembro de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADA DANIELLA TEMA - QUARTA SECRETÁRIA

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 30 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
RAFAEL LEITOA

ZÉ INÁCIO LULA
FERNANDO PESSOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 616/2019  -  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº. 124/2019  - PROPÕE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Cantor e Compositor JOSÉ RIBAMAR COELHO
SANTOS (Zeca Baleiro)..

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  1º de  outubro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REALIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  16 HORAS E 50 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO  EVANGELISTA – PRESIDENTE
WENDELL LAGES
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO LULA
VINICIUS  LOURO
FERNANDO PESSOA
Suplentes
DOUTOR YGLÉSIO
EDIVALDO HOLANDA
FELIPE DOS PNEUS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº.  480/

2019  - ACRESCENTA dispositivo a Lei nº 9.663, de 17 de julho de 2012
que “Dispõe sobre a criação da Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional para as operações especiais das Polícias Civil e Militar do
Estado, a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares  que
especifica.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  1º  de outubro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 007/2019

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

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 261/2019, de autoria do Senhor
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Deputado Felipe dos Pneus, que “Dispõe sobre a garantia do direito de
preferência à transferência nas escolas da Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, dos filhos e/ou de crianças e adolescentes sob sua guarda, das
mulheres vítimas de todo o tipo de violência doméstica.”

Registra a justificativa do autor que as mulheres vítimas de violência
doméstica, principalmente, as que se encontram com medidas protetivas,
tendem a sair de sua região, bairro ou cidade de origem, a fim de se afastar
do agressor e com isso a criança acaba perdendo a vaga na escola onde está
matriculada, ficando sujeita inclusive a perda de ano escolar.

Registra ainda a justificativa que é de extrema importância este
amparo por parte do poder público, para que esse público, filhos das
vítimas ou sob sua guarda, tenham realmente prioridade para dar
continuidade aos seus estudos.

Convém relatar, que a proposição já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa (Parecer nº 380/2019), veio a
mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia.

Da análise da propositura de lei verifica-se que já foi editada Lei
Ordinária Estadual disciplinando a matéria, com a mesma essência da
presente Proposição de Lei (Lei Ordinária nº 10.341, de 20 de outubro
de 2015).

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente
propositura poderá ser contemplada na Lei Ordinária acima mencionada,
o que sugerimos a aprovação do presente projeto de lei na forma de
emenda substitutiva.

Em virtude das considerações acima expostas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Comissão
Técnica Pertinente, dada a importância da medida ora proposta.

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

nº 261/2019, nos termos do Substitutivo em anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultua, Desporto, Ciência

e Tecnologia  votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 261/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Hélio Soares
Relator: Deputado Edivaldo Holanda

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 261 / 2019

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.341 de 20
de outubro de 2015.

Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei nº 10.341 de 20 de outubro de
2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica garantida a prioridade de vagas e /ou transferências
nas escolas para crianças e adolescentes cujas mães ou
responsáveis legais encontram-se em situação de violência
doméstica e/ou familiar, no âmbito do Estado do Maranhão,
nos termos da Lei Federal nº 11.340/2006, e que mudaram de
domicílio, a fim de garantir-lhes segurança e condições de
recomeço de vida educacional.”

Art. 2º É dada nova redação aos incisos II e III do artigo 2º da Lei
nº 10.341 de 20 de outubro de 2015, e nele fica inserido um parágrafo
único, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
I – (...)
II – cópia da decisão judicial que concedeu a medida protetiva
de urgência, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.340/
2006;
III – cópia do comprovante de residência na localidade em que
foi pleiteada a vaga.
Parágrafo único - Fica vedada a discriminação de qualquer
natureza do(s) filho(s) e da mulher vítima de violência doméstica,
que requeira o direito de preferência estabelecido nesta Lei e das
crianças e dos adolescentes matriculados em razão deste direito.”

Art. 3º O artigo 3º da Lei nº 10.341 de 20 de outubro de 2015 fica
acrescido do parágrafo segundo, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
§1º - (..)
§2º - A assistência à mulher em situação de violência doméstica
e familiar será prestada de forma articulada e conforme os
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema
Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 160/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 186/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Viana, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico.”

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi anexado o
Projeto de Lei nº 423/2019, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, por versarem matéria análoga ou conexas, nos termos
regimentais.

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
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§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei 186/

2019 por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal ou
constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 186/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 402 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 265/2019 de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que “Dispõe sobre o registro de grupo sanguíneo e fator
RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nas Escolas de Rede
Pública e Privada do Estado do Maranhão.”

A padronização de que trata o presente projeto de lei deverá ser
adotada pelas Escolas da Redes Estadual e Municipal, sob responsabilidade
de suas respectivas Secretarias de Educação, podendo as escolas particulares
definirem aquela que melhor lhe convier.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos:

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se verifica
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação
e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos.

  O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.

  Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição
Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme
o texto do     art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmonia
de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar atos
que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo assim,
um desequilíbrio institucional.

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

Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portanto,
jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa quanto
ao princípio constitucional da separação dos poderes.

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

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

É o voto.

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

votam, pela rejeição do Projeto de Lei nº 265/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator   Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 462 /2019

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

do Projeto de Lei nº 377/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a constituição de consórcios Interfederativo de saúde no âmbito do
Estado do Maranhão.”

O presente Projeto de Lei estabelece normas para a constituição
do Consórcio Interfederativo de saúde pactuado entre o Estado do Maranhão
e os municípios, prevendo seus objetivos, o prazo indeterminado, a
impossibilidade de consorciamento parcial ou condicional.

No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes
federados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização
política há necessidade de delimitação das competências materiais e
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências,
previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal.

Assim, como base na repartição vertical das competências cabe a
União a edição de normas gerais e normas específicas ou especiais
pelos Estados.

Sobre entendimento esposado acima, o STF já se manifestou
quando do julgamento da ADI 2334 / DF, onde figurou como relator o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de
caráter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não
configurada a alegada usurpação de competência privativa
da União por Lei estadual. 4. Competência concorrente
que permite ao Estado regular de forma específica aquilo
que a União houver regulado de forma geral (art. 24, inciso
V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001,
e improcedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro
no 3.438, de 7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

A Constituição Federal, em seu art. 241, estabelece que a “União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de
lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. ”  

Esse dispositivo da Constituição está privilegiando o Federalismo
Cooperativo, e com isso otimizando as cooperações entre os entes
federados com objetivo de tornar o Sistema Federativo Brasileiro não
meramente nominal, mas sim efetivo e eficaz.

A União editou a Lei nº 11.107/2005 que prevê as normas gerais
para os entes federativos contratarem consórcios para realização de objetivos
de interesse comum, ficando aos outros entes federativos com a competência
de suplementar a norma federal. Então, o presente Projeto está
regulamentando a participação do Estado do Maranhão nos consórcios
pactuados com os municípios na área de saúde.

Destaco que norma semelhante está em vigor no estado da Bahia
através da Lei 13.374/15.

No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade no Projeto ora analisado.

Objetivando aprimorar o texto do projeto original, sugerimos a
sua aprovação na forma da emenda substitutiva apresentada por esta
relatoria, contemplando sugestão apresentada pelo Ilustre Deputado
Antônio Pereira.

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

Ordinária nº 377/2019, em face da sua constitucionalidade formal e material,
além de estar em consonância com Lei Federal nº 11.107/2005, na forma do
Substitutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 377/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 377/2019

Dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde pactuados entre o Estado do Maranhão e
municípios, visando à cooperação técnica na área de saúde, à promoção de
ações assistenciais de saúde pública, à prestação de serviços especializados
no gerenciamento de unidades de atendimento de média e alta complexidade
e demais serviços relacionados à saúde.

Art. 2º Os consórcios de saúde serão constituídos por meio
de associação pública de natureza autárquica e interfederativa, sob
a denominação “Consórcio Público de Saúde do Maranhão”, e terão
personalidade jurídica de direito público ou privado, desde que
cumpridas as exigências da legislação vigente. [N.R.]

Art. 3º Os consórcios interfederativos de saúde têm os seguintes
objetivos específicos:

I - gerenciar unidade de saúde, planejar, programar e executar
ações, atividades e serviços na área da saúde;

II - fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o processo
de descentralização das ações e serviços de saúde;

III - compartilhar recursos financeiros, tecnológicos e de gestão de
pessoas, bem como o uso de equipamentos, serviços de manutenção e de
tecnologia da informação, de procedimentos de licitação, de unidades
prestadoras de serviços e de instrumentos de gestão, em especial
programação assistencial e plano de gerenciamento do consórcio, entre
outros, obedecendo as normas da regionalização;

IV - prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos
técnicos e pesquisa, bem como executar ações conjuntas de prestação de
serviços assistenciais e de vigilância em saúde;

V - estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços com
vistas a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores
resultados na gestão da saúde; e

VI - promover a capacidade resolutiva e ampliar a oferta e o
acesso da população aos serviços de saúde.

Art. 4º Os consórcios interfederativos de saúde terão prazo
indeterminado, além de ser assegurado, pelos seus signatários, o
cumprimento das responsabilidades assumidas em relação aos
financiamentos concedidos e dimensionados no protocolo de intenções e
no contrato de rateio.

Art. 5º O protocolo de intenções, em conformidade com o inciso
IV do artigo 167 da Constituição Federal, deverá prever a destinação de
receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do
consórcio, na forma estabelecida nos contratos de programa e/ou rateio.

Parágrafo único. A destinação de receitas mencionada no caput
deste artigo constitui crédito líquido e certo do consórcio, sendo cabível
desconto do valor correspondente de cada parcela mensal vincenda nos
recursos do ICMS mensal de cada município consorciado para satisfazer
a vinculação pactuada, bem como da parcela correspondente à cota-parte
do Estado do Maranhão.
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Art. 6º Os consórcios interfederativos de saúde poderão celebrar:
I - contrato de gestão, nos termos e limites da legislação pertinente;
II - contrato de Programa ou Termo de Parceria, inclusive

público-privada, respeitados, no último caso, os critérios e disposições
da legislação federal aplicável, e; [N.R.]

III - outorga de concessão e permissão.
§1º Os instrumentos relacionados nos incisos I a III do caput

deste artigo devem ser relacionados aos serviços de saúde que venham a
ser prestados pelos consórcios.

§2º Os consórcios interfederativos de saúde poderão licitar serviços
e obras públicas visando à implementação de políticas públicas de interesse
comum dos entes consorciados, desde que haja aprovação pela assembleia
geral.

§ 3º O contrato de consórcio público poderá ser celebrado por
apenas uma parcela dos entes da federação que subscreverem o protocolo
de intenções.

Art. 7º O Protocolo de Intenções e o consequente Contrato
de Consórcio deverão discriminar: [N.R.]

I - as características essenciais da relação consorciada, tais
como seus objetivos, compromissos assumidos por cada ente
consorciado; e instância decisória superior da relação consorcial;
[N.R.]

II - termos de constituição e funcionamento de entidade
pública da administração indireta a ser criada pelos entes federados
consorciados para governar o contrato de consórcio, bem como
elementos mínimos do estatuto jurídico da entidade, a exemplo das
competências, estrutura de governança, patrimônio e financiamento;
[N.R.]

III - regras administrativas específicas para supervisão e
controle pelos consorciados dos atos e resultados do consórcio;   [N.R.]

§ 1º. Não será admitido consorciamento parcial ou
condicional. [N.R.]

§2º. O consórcio público observará as normas de direito
público no que concerne à realização de licitação, celebração de
contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. [N.R.]

Art. 8º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o
suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente
projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano
plurianual.

§1º As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter
disposição tendente a afastar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle
interno e externo ou pela sociedade civil de quaisquer dos entes da federação
consorciados.

§2º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o
consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das
obrigações previstas no contrato de rateio.

Art. 9º O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de
receita dos consórcios interfederativos de saúde de que trata esta Lei serão
definidos nos respectivos contratos de programa e/ou rateio, observado o
disposto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 10. O Poder Executivo de cada ente consorciado deverá incluir,
nas propostas orçamentárias anuais, dotações suficientes à cobertura das
responsabilidades financeiras decorrentes dos consórcios interfederativos
de saúde insertas no contrato de rateio.

Art. 11. A retirada do ente da federação do consórcio público
dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral.

§1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado
que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa
previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de
transferência ou de alienação.

§2º A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente
devidas.

§3º Nenhum ente federado poderá ser obrigado a se consorciar ou
a permanecer consorciado.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei, que
couberem ao Estado do Maranhão, serão atendidas à conta de dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 13. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 536 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 368/2019, de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF/MA e dá
outras providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, tem por objetivo, a reorganização do
Sistema de Inspeção de produtos de origem animal, no âmbito do Estado
do Maranhão, com vistas a promover por meio da padronização de
procedimentos de inspeção e fiscalização e visa garantir a inoquidade,
integridade e a qualidade dos produtos.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foram apresentadas
(3) três Emendas Modificativas, todas de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney.

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

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

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem descumprir o modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput).

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

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

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

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da
administração pública é de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Princípio da simetria...”
[ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-8-2014,
P, DJE de 11-9-2014.]”

Trata-se o Projeto de Lei de questão eminentemente administrativa,
e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder Executivo. Então o
Projeto de Lei é formalmente constitucional.

No tocante a matéria também não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade, sendo materialmente
constitucional, jurídico e legal.

Da análise das Emendas apresentadas, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, manifestamo-nos da seguinte forma:
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A Emenda Modificativa nº 001/2019, que propõe nova redação ao

parágrafo único, bem como acrescenta dispositivos, ao art. 6º, do presente
Projeto de Lei, altera substancialmente o texto do Projeto de Lei original,
portanto, desaconselhamos o acolhimento da mesma – EMENDA
REJEITADA.

A Emenda Modificativa nº 002/2019, que altera a redação do
parágrafo único, do art. 1º, do presente Projeto de Lei, objetivando
acrescentar a expressão “e vegetal” ao dispositivo citado, somos pelo
acolhimento da mesma – EMENDA APROVADA.

A Emenda Modificativa nº 003/2019, que acrescenta dispositivos
ao art. 12, do Projeto de Lei, em análise, desaconselhamos o acolhimento
da mesma, visto que desconfigura o texto do Projeto de Lei original e
compromete-se a proposição de irreversível inconstitucionalidade formal
por usurpação de iniciativa, com a consequente afronta ao dogma da
separação dos poderes, que preside a harmonia e a independência do
legislativo, executivo e judiciário, nos termos do que dispõe o parágrafo
único, do art. 6º, da CE/89, isto é, o legislativo não pode invadir o espaço
de autoadministração dos outros órgãos da soberania e o próprio
desempenho da função administrativa (exercendo de forma típica pelo
Executivo). Ademais, não se admitirão proposições evidentemente
inconstitucionais, a teor do que dispõe o Art.129, inciso VI, do Regimento
Interno - EMENDA REJEITADA.

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

Projeto de Lei nº 368/2019, com o acolhimento da Emenda
Modificativa nº 002/2019, de autoria do Senhor Deputado Adriano
Sarney.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 368/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 563/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
(PLC) nº 009/2019, de autoria do Poder Judiciário, que acrescenta
dispositivo à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

O presente Projeto de Lei Complementar, visa acrescentar ao art.
78 da Lei Complementar nº 14/1991, o inciso XIX para contar para todos
os efeitos o tempo de serviço público anteriormente prestado pelo
magistrado, inclusive a órgão da administração indireta, sob qualquer regime
jurídico, e o tempo de exercício da advocacia, desde que comprovadas as
devidas contribuições previdenciárias do período.

É o relatório.
Observa-se que a matéria objeto deste projeto encontra-se na

competência legislativa privativa do Tribunal de Justiça do
Maranhão:

Constituição Federal de 1988.
Art. 96. Compete privativamente:

[...]
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos

Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado
o disposto no art. 169:

[...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
[...]
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os

princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do

Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal
de Justiça.

_________________________
Constituição Estadual de 1989.
Art. 76. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
[...]
V - propor ao Poder Legislativo a alteração da organização e

divisão judiciária do Estado.
Desse modo, o presente projeto é corretamente de iniciativa do

Tribunal de Justiça, não havendo objeções nesta fase do processo
legislativo.

Quanto ao conteúdo, também não se vislumbra nenhuma objeção
para a aprovação do projeto de Lei em análise.

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

Complementar nº 009/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 009/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº   589/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 113/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Fernando Pessoa, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor Professor
Doutor Marcos Antonio Barbosa Pacheco.

Registra a justificativa do autor, que o homenageado o Senhor Dr.
Marcos Antônio Barbosa Pacheco é graduado em medicina pela
Universidade Federal do Maranhão - UFMA (1986), com especialização
em Saúde Coletiva pela ENSP/FioCRUZ (1992). É médico egresso da
Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualmente cedido para a Secretaria
de Estado da Saúde (Maranhão), onde exerceu o cargo de Secretário de
Estado da Saúde, no período de janeiro de 2015 até abril de 2016. Também
é graduado em direito pelo Centro Universitário do Maranhão - UniCeuma
(2001), com mestrado e doutorado em Políticas Públicas pela UFMA
(Entre 2000 e 2004, respectivamente). Exerceu os cargos de Vice-prefeito
de Barra do Corda (MA) – gestão de 1989 a 1992, de deputado estadual
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) - na legislatura de 1995 a
1999, e de Secretário Adjunto de Ações e Serviços de Saúde do município
de São Luís (MA). Atualmente, é professor do Curso de Medicina e do



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2019 27
Mestrado de Gestão de Programas e Serviços de Saúde da UniCeuma e
Secretário de Estado de Políticas Públicas do Estado do Maranhão. Destarte,
diante destas argumentações, do currículo lattes que dispensa apresentações
(que segue http://lattes.cnpq.br/2293822271258933), do seu excelente
trabalho em prol do desenvolvimento de políticas públicas – feitos notórios
que originaram o convite para assumir a Secretaria de Estado de Políticas
Públicas, científico, educacional e tecnológico do Estado do Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “d”, 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 “Terezinha Rego”, os cidadãos que concorrerem
decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e tecnológico
do Maranhão e do Brasil.

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 113/2019, 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 113/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 590 /2019

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

Ordinária nº 303/2019, de autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio,
que “Dispõe sobre os critérios de seleção e admissão na Universidade
Estadual do Maranhão UEMA e Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão – UEMASUL para estudantes filhos de
trabalhadores rurais cuja a renda per capta não ultrapasse dois salários
mínimos, e dá outras providências.”

O projeto estabelece 10% (dez por cento) das vagas para filhos de
trabalhadores rurais com renda per capta que não ultrapasse dois salários
mínimos.

De acordo com o art. 5º da Magna Carta da República “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.”

 Acontece que, na prática, nos não somos iguais, pois existem
diferenças de raça, sexo, credo, cultura e outros. Dessa forma, para que seja
atingida a igualdade substancial ou material que a Constituição proclama,
deve-se trata os desiguais como desiguais na medida em que se desigualam,
sendo este preceito uma regra de justiça.

Corroborando do entendimento esposado acima, Alexandre de
Moraes em seu Livro intitulado Direito Constitucional, 17ª ed, Editora
Atlas, pág. 31, in verbis:

“A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da
igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma
igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos
têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância
com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa
forma, o que se veda são diferenciações arbitrárias, as
discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos
desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência
tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente
protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o
princípio constitucional quando o elemento discriminador não
se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito,
sem que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio Konder
Comparato, que as chamadas liberdades materiais têm por
objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada,
não só por meio lei, mas também de políticas ou programas de
ação estatal.”

Neste sentido Herbert Hart citado por Sandro César Sell in Ação
Afirmativa e Democracia Racial, pág. 17, vejamos:

“O princípio geral latente nestas diversas aplicações da idéia de
justiça é o de que os indivíduos têm direito, uns em relação aos
outros, a certa posição relativa de igualdade ou desigualdade.
Trata-se de algo que deve ser respeitado nas vicissitudes da
vida social quando se tem que distribuir encargos ou benefícios;
é também algo a ser restituído quando perturbado. Por isso, a
justiça é tradicionalmente concebida como mantendo ou
restaurando o equilíbrio ou proporção, e o seu preceito condutor
é freqüentemente formulado como ‘tratar da mesma maneira
os casos semelhantes’; e ainda devemos acrescentar a este
último ‘e tratar diferentemente os casos diferentes.”     O
grifo é nosso.

Com objetivo de amenizar ou até mesmo superar as desigualdades
existentes, principalmente no tocante as minorias historicamente
discriminadas, surgiu na Europa e nos Estados Unidos as políticas de
Discriminações positivas ou Ações afirmativas.

As Discriminações Positivas (denominação européia) ou Ações
afirmativas (denominação norte americana) são políticas públicas
compensatórias que visam acima tudo superar as contingências existentes
e, assim, promover a igualdade entre os diferentes grupos da sociedade,
através da própria lei, a exemplo da reserva de vagas em vários setores
como: Universidades, Serviço Público, dentre outros, ou aplicações de
programas de ação estatal.

A utilização das políticas de Ações Afirmativas no Ordenamento
Jurídico brasileiro não é recente, um exemplo é a Lei que reserva um
percentual dos cargos públicos para deficientes físicos, já a Lei Federal nº
8.213/91 em seu art. 93 estabelece percentual para empresas privadas
contratarem, também, deficientes.

As Universidades Estaduais do Maranhão já possuem o
sistema de cotas para deficientes, negros e indígenas oriundos das
escolas públicas e, tendo em vista, que a população maranhense é formada
em 68,1% (sessenta e oito virgula um por cento) de pardos,10,3% (dez
virgula três por cento)1 de negros e que 41,1% (quarenta e um virgula um
por cento) residentes nas zona rural - sendo sua maioria negros e pardos,
já encontram-se de maneira indireta os filhos de trabalhadores rurais
comtemplados pelo sistema de cotas.

Outrossim, o Projeto está prevendo 10% (dez por cento) das
vagas somente para filhos de trabalhadores rurais é desproporcional porque
já existe além das vagas para negros e indígenas (10%), há também para
deficientes (5%).

O Projeto é abrangente no sentido de que qualquer filho de
trabalhadores rurais de qualquer estado da federação poderá ser
contemplado pelas cotas das Universidades Estaduais do Maranhão.

Na Justificativa do Projeto utilizada para o sistema de cotas: a
permanência no campo, o fato do Maranhão ter o maior percentual de
população rural do país e o investimento no ensino de matérias ligadas a
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agropecuária como investimento em ações para o desenvolvimento regional
e local, foge do real sentido das ações afirmativas que embasam o
sistema de reserva de vagas nas Universidades, não sendo razoável.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, ora em análise,

em face de não encontrar abrigo nas ações afirmativas e por consequência
ferir o princípio da igualdade e razoabilidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 303/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  591/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 114/2019,

apresentada pelo Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Senhor Wesleyson Alves
de Oliveira.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, o Senhor
WESLEYSON ALVES DE OLIVEIRA, natural de Grajaú - MA, nascido
em 08/12/1986, filho de Virgílio Leite de Oliveira e Otília Alves de Oliveira,
Soldado da Polícia Militar barra 1099/18. Pertencente ao 37º Batalhão da
Polícia Militar do Maranhão (37º BPM) com sede no município de Grajaú
– MA, o referido soldado, acompanhado dos demais militares de sua
guarnição, se comoveu com uma cena lamentável nesta cidade, onde um
adolescente foi ‘humilhado’ por colegas, por estar vendendo
“cremosinhos” dentro de um isopor que carregava, no intuito de aumentar
a renda familiar e ajudar sua mãe dentro de casa. Ao assistir um vídeo
amplamente divulgado nas redes sociais que expunha todo esse episódio,
o soldado Wesleyson em conjunto da sua guarnição não hesitaram em
saber onde o referido garoto morava, indo, então até sua residência, onde
lá puderam conversar e conhecer a história do garoto e de sua família.
Compadecidos com o fato, os militares, demonstraram espírito
humanitário, com mensagens de fé, apoio e otimismo ao jovem Adão, e
adquirindo todos os produtos que o garoto oferecia, que foi distribuído às
demais crianças presentes no local. Esse também é um dos papéis da
nossa polícia, dar exemplos como esse, missão social da humanidade, do
ser humano.

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

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

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

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

Legislativa n.º 114/2019, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 114/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  592/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 117/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

Registra a justificativa da propositura, que o homenageado, o
Senhor, Ulisses Schwarz Viana é Doutor em Filosofia e Teoria Geral do
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP.
Mestre em Direito Constitucional pela Escola de Direito de Brasília do
Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP. Professor na graduação e na
pós-graduação da Escola de Direito de Brasília - EDB do Instituto
Brasiliense de Direito Público. Professor de Direito Tributário na pós-
graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios. Visiting Scholar - Professor Visitante na Pennsylvania
State University - Penn State University), Dickinson School ofLaw (2016).
Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 25 anos, atuando
em diversas causas junto ao STF e Tribunais Superiores. Presidente da
Câmara Técnica do Conpeg - Colégio Nacional de Procuradores-Gerais
dos Estado e do Distrito Federal. Forte apoio e participação em Ações de
interesse do Estado do Maranhão no Supremo Tribunal Federal- STF,
como no caso da multa de repatriação (Acórdão 2960) e no Mandado de
Segurança n° 36375, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, com liminar
concedida para permitir a criação de linha de crédito para pagamento de
precatórios no Estado.

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

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

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto demonstra que o
homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras da
concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
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desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 117/2019, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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 117/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  593 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 024/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
aos Policiais Militares: SD PMMA ALVES OLIVEIRA, SD PMMA
LIMA, SD PMMA CÉLIO, do Esquadrão Águia do 37º BPM de Grajaú
pela bela atitude de prestar apoio moral e de incentivo ao garoto Adão que
foi humilhado por vender “cremosinhos” pelas ruas da cidade de Grajaú.
Cumpre ressaltar que a história do garoto Adão e dos PMs de Grajaú
ganhou enorme repercussão em todo o país. A atitude da Equipe do
Esquadrão Águia do 37º BPM, que resolveu ir à casa do jovem e lhe dá um
apoio moral, incentivo e conselhos, emocionou muitos brasileiros, inclusive
figuras públicas. “Você é um herói. Vocês é um exemplo não só pros teus
irmão, mas para todo mundo aqui”, disse um dos PMs. A equipe comprou
todos os seus cremosinhos e o deu motivação para que se mantenha firme,
porque ele é um exemplo para muitos, pois apesar das dificuldades, escolheu
seguir o caminho certo e ajudar a família de maneira correta e honrosa.

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
024/2019 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 024/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  594 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 026/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
pela EQUIPE DE FUTEBOL DO SAMPAIO CORRÊA, por todo em
empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol
da Série C, que culminou na classificação para o campeonato da segunda
divisão nacional. Cumpre mencionar que a equipe do Sampaio Corrêa
ainda disputa as semifinais da competição, podendo, inclusive, ser campeão.
Além disso, o acesso do Sampaio à série B, é revestido de toda importância,
uma vez que, o time é o único representante maranhense na divisão.

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
026/2019 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 026/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  595 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 025/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
pela EQUIPE DE FUTEBOL DO SOCIEDADE IMPERATRIZ DE
DESPORTOS (IMPERATRIZ), por todo em empenho e dedicação do
time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu
retorno à divisão chegou a disputar o acesso a série B do Campeonato
Brasileiro de Futebol. Cumpre mencionar que a equipe do Imperatriz
possui a segunda maior torcida do Estado e é considerado o maior clube de
futebol do interior do Estado.
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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
025/2019 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 025/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 596/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 213/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Cururupu, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual

nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

213/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 213/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 598 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 027/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
ao trabalho realizado pela Promotora de Justiça Cristiane Maia Lago,
coordenadora do Projeto “Rede do Bem”, juntamente com mais de setenta
parceiros, entre eles a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que
tem por objetivo prevenir a automutilação e o suicídio, direcionado ao
público jovem.

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
027/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 027/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 599/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 115/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Douglas
de Melo Martins.

Consta no Curriculum, que o homenageado, o Doutor Douglas
de Melo Martins, Magistrado com uma  vasta experiencia profissional;
Juiz de Direito das Comarcas de Estreito, São João Batista, Santa Luzia,
Araioses, Imperatriz, Pedreiras e São Luís.

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 115/2019, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 115/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 601/2019

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

o Projeto de  Lei nº 460/2019, de autoria do Senhor Deputado Ariston
Ribeiro, que “Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Estudantes do Médio Sertão Maranhense-AEMSM, com sede e foro
no Município de Pastos Bons Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de Entidade civil sem fins lucrativos, de duração por
tempo indeterminado em conformidade com a Ata de Fundação, e tem
como objetivo articular e centralizar a comunidade, promovendo união e
desenvolvimento estudantil, através de realizações de Congressos,
Seminários, Gincanas, Esportes e obras, melhorias com os próprios
recursos ou obtidos por doações, dotações, subvenções ou empréstimos;
proporcionar melhoramento de convivência entre os estudantes destes
municípios, com interações, intercâmbios e jogos regionais; promover aos
associados e seus dependentes, atividades socioeconômicas, culturais,
desportivas e educacionais; facilitar as atividades assistenciais diretamente
ou através de instituições filantrópicas e por meio de convênios particulares
e de serviço público Municipal, Estadual e Federal.

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 460/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  602 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 212/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Tutoia, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
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em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

212/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 212/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 603/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 234/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Santo Amaro, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições
e requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar e da
manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo de
desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental,
urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá dotação
orçamentária anual correspondente a 11% (onze por cento) da
totalidade da arrecadação dos impostos municipais das Estâncias
no exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da
última dotação atualizado pela variação anual nominal da receita
de impostos estaduais estimada na subsequente proposta
orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% (vinte
por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

234/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 234/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2019 33

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 604/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 260/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Nova Iorque, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

260/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 260/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 605 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 256/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Riachão, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.



QUARTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA34
VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
256/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 256/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 606 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 301/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que “Classifica o Munícipio de Barra do Corda, Estado
do Maranhão como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva

a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

301/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 301/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 607 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 401/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Icatu, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico.”

Primeiramente, vale aqui ressaltar, que a classificação de Município
de Interesse Turístico é um título concedido pelo Estado de São Paulo
em face de norma prevista no art. 146, da Constituição Estadual
daquele Estado.

No caso do Estado de São Paulo essa classificação é concedida por
lei estadual e dependerá das condições estabelecidas em Lei Complementar,
ficando o Poder Executivo responsável de a cada três anos apresentar
Projeto Revisional dos Municípios classificados, vejamos o que diz a CE/
SP:

Artigo 146 – A classificação de Municípios Turísticos, assim
considerados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico,
far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de
condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei
complementar e da manifestação do órgão técnico competente.
§1º – O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia
Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos
Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar
prevista no ‘caput’ deste artigo.
§2º – O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo
de desenvolver programas de melhoria e preservação
ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos.
§3º – O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá
dotação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por
cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais
das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao
valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual
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nominal da receita de impostos estaduais estimada na
subsequente proposta orçamentária.
§4º – Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação
dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20%
(vinte por cento) para os Municípios de Interesse Turístico.

Destaca-se que esta classificação realizada pelo Estado de São
Paulo de Município de Interesse Turístico tem como finalidade exclusiva
a distribuição dos recursos do Fundo de Melhorias dos Municípios
Turísticos e a cobrança de um percentual de 11% da totalidade da
arrecadação dos impostos municipais para manutenção do referido Fundo.

No Estado do Maranhão não existe este título de Município de
Interesse Turístico, também não há nenhuma lei estabelecendo critérios
para concessão do título, bem como não encontramos nenhuma
regulamentação de Fundo para o turismo.

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

401/2019, por não haver no Estado do Maranhão nenhuma previsão legal
ou constitucional para concessão do referido título.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 401/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 608/2019

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

legalidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Estadual nº
012/2019, de autoria da Senhora Deputada Estadual Detinha, que Acrescenta
dispositivos ao Art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão.

A presente PEC visa acrescentar acrescenta o parágrafo sétimo
ao artigo 47, da Constituição do Estado do Maranhão, estabelecendo que
“em caso de caso de sanção pelo Governador do Estado, será encaminhada
uma cópia da respectiva Lei ao Poder Legislativo Estadual”.

A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989, em
simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu um
rito a ser seguido para ser reformada, sob pena de inconstitucionalidade.
É o que a doutrina chama de “Limitações Formais ou Procedimentais”.

Quanto à admissibilidade da proposição, o presente PEC Estadual
preenche os requisitos insculpidos no art. 41, I, da CE/1989, e no art. 259,
I, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja: subscrição de,
no mínimo, um terço dos membros da Casa.

Ademais, a proposta não esbarra nas limitações ao Poder de
Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, do art. 41 da CE/1989, e no §2º, do art.
259, do RIALE: não está em vigor nem intervenção federal, nem Estado de
Defesa ou Estado de Sítio (anormalidades institucionais); e a matéria
constante na PEC Estadual em comento pode ser apresenta porquanto
não houve, na atual sessão legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou
havida por prejudicada com o mesmo objeto.

No conteúdo, a PEC Estadual encontra objeções para sua
aprovação, conforme os fundamentos seguintes.

O dispositivo a ser acrescentado pela Proposta de Emenda a
Constituição possui conteúdo injurídico, tendo em vista que toda a sanção,
tácita ou expressa, bem com a promulgação dos atos normativos, pelo
Poder Executivo, são publicados no Diário Oficial do Estado, não sendo
obrigatório, portanto, o envio de cópia da Norma Legal para o Poder
Legislativo.

Dessa forma, a sanção e promulgação da Lei, publicada no diário
oficial do Estado, atende ao princípio da publicidade da administração
pública, podendo produzir efeitos no mundo jurídico.

Além disso, resta esclarecer que o Chefe do Poder Executivo só
será obrigado a enviar o texto legal para análise em casos de veto, total ou
parcial, oportunidade em que o Parlamento deverá se manifestar pela
rejeição ou manutenção do veto (art. 47, da CE/89).

Noutro giro, o dispositivo afronta o princípio da separação dos
poderes (art. 2° e 60, §4°, III da CF/1988), tendo em vista que não é
possível estipular por meio de emenda à Constituição Estadual, dispositivo
que impõe obrigações de um Poder a outro.

Sendo assim, a presente Proposta de Emenda à Constituição
Estadual é injurídica por tratar de tema amplamente regulado pela
Constituição Federal e Estadual, além de ser inconstitucional por afrontar
o princípio da separação dos poderes na medida que impõe obrigações a
outro Poder Constituído (art. 2°, da CF/88).

VOTO DO RELATOR:
Diante dos fundamentos constitucionais, legais, jurídicos e de

técnica legislativa apresentada acima, opina-se pela rejeição da Proposta
de Emenda à Constituição nº 012/2019, por possuir conteúdo injurídico e
vício material de constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição Estadual
nº 012/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 609 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 425/2019, de
autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de dar ampla divulgação à Central de Atendimento à Mulher
em Situação de Violência (Disque 180), com placas orientativas afixadas
nos edifícios e condomínios residenciais do estado do Maranhão.

É sabido que a Constituição Federal disciplinou a questão da
repartição de competências. Neste mister, deixou consignado que aos
estados assegura-se a competência administrativa e legislativa não atribuídas
privativas à União ou aos Municípios:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
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O projeto em análise disciplina matéria que não esbarra em

nenhuma das competências privativas da União constante no art. 22 da
Constituição, nem mesmo quanto à competência para legislar sobre direito
civil, acerca de condomínios, visto que o projeto não visa regular as relações
jurídicas entre os condôminos, mas sim garantir maior assistência às
mulheres que se encontram em situação de Violência Doméstica, assegurando
ampla divulgação à Central de Atendimento (Disque 180).

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

425/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 425/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 610 /2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 410/19 de autoria da Senhora Deputada
Detinha, que “Institui as diretrizes para o Programa de Combate a
Violência nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.”’

  O Projeto em comento está apenas traçando objetivos para o
combate a Violência nas Escolas, não cria atribuições para órgão públicos.

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

  Com efeito, Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu
livro ‘O espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios e contrapesos.

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

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

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

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

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em
sua Constituição Estadual no art. 43, as competências privativas do Chefe
do Poder Executivo.”

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

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim garantido a plena eficácia do princípio da
prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes previsto no
art. 227 da CF/88, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.”

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.]”

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em tela.
No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade formal

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

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

410/2019 em face a sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 410/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 612/2019

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 406/2019, “Institui a Política Estadual de
Educação Empreendedora, a ser desenvolvida nas escolas técnicas e de
nível médio do Estado do Maranhão.”
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Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,

nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

Em matéria de educação a competência é concorrente entre União,
Estados e Municípios, porém a interpretação é sistemática em face
da existência dos sistemas de ensino e do regime de colaboração
entre os entes federados.

A União com base na competência concorrente editou como norma
geral a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.

Conforme a Lei supramencionada, os entes federados organizarão
em regime de colaboração os seus respectivos sistemas de ensino, onde
cada um terá liberdade de organização, vejamos:

“Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas
de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às
demais instâncias educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos
termos desta Lei.”

As Diretrizes e base da educação nacional prevê também a
competência de cada ente na organização do seu sistema de ensino e no art.
10 estabelece o que compete aos Estados.

“Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino;
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta
do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição
proporcional das responsabilidades, de acordo com a população
a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada
uma dessas esferas do Poder Público;
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais,
em consonância com as diretrizes e planos nacionais de
educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos
seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior
e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade,
o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto
no art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)
VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede
estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003)”

Como visto, aos Estados compete elaborar e executar políticas e
planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais
de educação.

A Lei nº 9.394/1996 prevê os currículos  devem ter base nacional
e ser complementada por cada sistema de ensino e cada
estabelecimento escolar.

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum,
a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura,
da economia e dos educandos.
(....)

Então, desta forma, o Poder Executivo é quem possui melhores
condições de definir como e quais os programas necessários para integrar
a programação das escolas públicas estaduais sob sua administração, seja
de maneira direta ou transversa.

No caso das escolas privadas é atribuição de cada estabelecimento
definir os programas que melhor se adequa ao seu sistema de ensino.

Neste diapasão, vale aqui salientar o entendimento esposado pela
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em estudo técnico que
mutatis mutandis aplica-se ao caso em tela, in verbis:

“Conclui-se, portanto, à luz dos argumentos tratados neste
Estudo Técnico (itens 2 a 6), que atividades legisferantes
sobre currículo escolar não são da competência do Poder
Legislativo, mas sim das próprias escolas, de suas
comunidades, do Conselho Nacional de Educação e dos
Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Educação,
com orientação dada pelo Poder Executivo, via Ministério
da Educação-MEC.”

Do exposto, conforme legislação em vigor, ao Poder Legislativo
não compete determinar as disciplinas ou programas que compõe os
currículos escolares, por isso opinamos pela rejeição do mencionado
Projeto.

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

406/2019, por ferir os preceitos da Lei nº 9.394/1996.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 406/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 613/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº
010/2019, de autoria do Poder Judiciário, que Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

A propositura de Lei sob exame propõe alteração do art. 130 do
Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado, a fim de que seja
alterado o termo inicial de contagem do prazo prescricional, para que seja
computado a partir da data do conhecimento do fato, compatibilizando-o
com o previsto na Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União.

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura, que a medida
ora proposta, se faz necessário, visto que se tem observado que, nos
termos da atual redação, do art. 130, alterado pela Lei Complementar nº
144/2011, as faltas funcionais, em sua grande maioria, estão prescrevendo
antes mesmo de serem conhecidas pela Administração Pública, ou então, o
processo não está sendo concluído em tempo hábil, que estimula a
impunidade e reiteração de práticas indevidas. Nesse particular aspecto,
há de se observar que mesmo havendo disposição em sentido diverso a Lei
Estadual nº 6.107/94, tanto para os servidores do Poder Judiciário, quanto
para os delegatários do serviço extrajudicial, deve ser aplicado o Código de
Divisão e Organização Judiciárias, devido à especialidade da legislação.
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Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,

a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
nº 010/2019 apresentado.

Observa-se que a matéria objeto deste Projeto de Lei Complementar
encontra-se na competência legislativa privativa do Tribunal de Justiça
do Maranhão:

Constituição Federal de 1988.
Art. 96. Compete privativamente:
[...]
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:
[...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
[...]
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados
os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição
do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa
do Tribunal de Justiça.
_________________________
Constituição Estadual de 1989.
Art. 76. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
[...]
V - propor ao Poder Legislativo a alteração da organização
e divisão judiciária do Estado.

Desse modo, o presente Projeto (Projeto de Lei Complementar
nº 010/2019) é corretamente de iniciativa do Tribunal de Justiça, NÃO
HAVENDO OBJEÇÕES nesta fase do processo legislativo.

No conteúdo, também não se vislumbra nenhuma objeção para a
aprovação do Projeto de Lei Complementar em análise, justamente por ser
competência do Estado, através do Tribunal de Justiça, fazer a organização
judiciária estadual.

Quanto à legalidade, à juridicidade e à técnica legislativa, não há
objeções a fazer ao Projeto de Lei Complementar apresentado.

Neste sentido, observa-se que o presente Projeto de Lei
Complementar não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

Projeto de Lei Complementar nº 010/2019, 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 Lei Complementar nº 010/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 614/2019

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

e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 459/2019, de autoria do Poder
Executivo, que “Altera a Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que institui
o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos
voltados para apoio à conservação e recuperação ambiental.”

Em síntese, a alteração ora proposta, propõe a atualização da Lei
nº 10.595, de 24 de maio de 2017, para inserir como objetivo do Programa
Maranhão Verde o fomento às ações de prevenção e combate a incêndios
por meio da atuação de brigadistas, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

Nos termos do presente Projeto de Lei competem aos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual com atuação em áreas afins
aos objetivos do Programa Maranhão Verde as ações de mobilização e
sensibilização ambiental, seleção, cadastramento e capacitação dos
beneficiários, bem como o desenvolvimento das demais medidas que se
fizerem necessárias à execução desta Lei.

Poderão ser beneficiários do Programa Maranhão Verde: pessoas
em situação de pobreza ou extrema pobreza que desenvolvam atividades
de conservação e recuperação nas seguintes áreas: unidades de conservação;
territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas e comunidades
tradicionais; outras áreas definidas como prioritárias por ato do Poder
Executivo, bem como pessoas físicas treinadas e capacitadas para atuar na
prevenção e no combate a incêndios, em áreas rurais e de relevante interesse
ambiental.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o art. 43, incisos III
(organização administrativa) e V (criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual), da Constituição Estadual.

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado,
na forma da Lei, a teor do que dispõe art. 64, inciso V, da CE/89.

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

Desta forma, o Projeto em comento é formalmente constitucional
e no concernente a matéria não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 459/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 1º de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
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P O R T A R I A   Nº 835/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do
Processo nº 3075/2019-ALEMA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ARTHUR BALDEZ SILVA,
matrícula nº 1644632 e ANNE GRASIELLE CAMPOS SANTOS
MEMÓRIA, matrícula nº 1650563, ambos lotados na Comissão
Permanente de Licitação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e
Fiscal Substituto do Processo nº 3075/2019-AL, referente a contratação
de empresa especializada para aquisição da assinatura da plataforma,
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de
setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

RESENHA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº 001/2019 – DI QUE CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO E UNIÃO DE VEREADORES E
CÂMARAS DO MARANHÃO – UVCM. OBJETO: Fortalecimento e
valorização do Poder Legislativo, nas esferas estadual e municipal, por
meio da institucionalização de parcerias que aproximem a Assembleia
Legislativa e as Câmaras Municipais do Estado do Maranhão, neste ato
representadas pela UVCM, compreendendo dentre outros objetivos o
cumprimento e efetividade da Lei Estadual nº 9.555 de 16 de fevereiro de
2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014. DA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses. DATA DE ASSINATURA: 23/08/
2019. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão e Asaf Pereira Sobrinho – Presidente
da união dos Vereadores e Câmaras Municipais do Maranhão - UVCM.
São Luís – MA, 01 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 57/2019,
referente à ARP 008/2019. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo
espécie “Elétricos – barramento, eletrodutos, cabos e conectores”.
FORNECEDORA:  PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ nº 04.096.016/0001-09. VALIDADE DA ORDEM DE
FORNECIMENTO:  até o dia 01/03/2020. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 2.269,50 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e
cinquenta centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE002084 de 12/
09/2019, no valor de 2.269,50 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais
e cinquenta centavos). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS:
45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da assinatura da Ordem de
Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 3604/2019-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 26/09/2019. ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior
– Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia

Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE e Paulo Henrique Barros
Santana, CPF nº 411.660.353-8, representante legal da CONTRATADA.
São Luís – MA, 01 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 60/2019,
referente à ARP 023/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de
construção na espécie louças, metais e acessórios sanitários.
FORNECEDORA:  PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ nº 04.096.016/0001-09. VALIDADE DA ORDEM DE
FORNECIMENTO:  até o dia 04/10/2019. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 183.420,80 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e
vinte reais e oitenta centavos). NOTAS DE EMPENHO: nº
2019NE002162 de 23/09/2019, no valor de 61.125,80 (sessenta e um mil,
cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos), nº 2019NE002163 de 23/09/
2019, no valor de 65.720,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais)
e nº 2019NE002164 de 23/09/2019, no valor de 56.575,00 (cinquenta e
seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais). PRAZO PARA ENTREGA
DOS MATERIAIS: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura da
Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
8.666/93 e Processo Administrativo nº 3586/2019-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 27/09/2019. ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior
– Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia
Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE e Paulo Henrique Barros
Santana, CPF nº 411.660.353-8, representante legal da CONTRATADA.
São Luís – MA, 01 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO EMERGENCIAL N.º 43/2019.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADO: INFINITY LOCAÇÃO DE
SERVIÇO E GESTÃO EIRELI-ME. OBJETO: Contratação direta, por
dispensa de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços
de limpeza, higienização e conservação predial, nas dependências da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no Complexo de
Comunicação Social, Creche Escola Sementinha e Associação deste Poder,
estabelecidos na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, Sítio do
Rangedor, São Luís/MA e Paço do Lumiar (MA), compreendendo o
fornecimento de mão-de-obra, todo material de consumo necessário e dos
equipamentos adequados à execução dos trabalhos, cuja área física a ser
limpa encontra-se descrita no contrato. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado a critério da Administração. VALOR DO
CONTRATO: R$ 621.262,53 (seiscentos e vinte um mil, duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). BASE LEGAL: Lei
Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4161/2019-AL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01
- Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA: 0318
– Gestão Legislativa. NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.39.78 –
Limpeza e Conservação. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa. SUBAÇÃO:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO).
FONTE: 01.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-0101000000.
ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
Thiago Batista Santana representante legal da empresa INFINITY
LOCAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO EIRELI-ME, CNPJ nº
23.098.439/0001-02.  DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019. São Luís –
MA, 02 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral
da ALEMA.
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