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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/10/2019 – 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 09.10.2019

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

1. PROJETO DE LEI Nº 145/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI A POLÍTICA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS E DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA
(ACATANDO SUBSTITUTIVO). TRANSFERIDA A DISCUSÃO
E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

2. PROJETO DE LEI Nº 146/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
SEMANA ESTADUAL DA SAÚDE DO PROFESSOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.  TRANSFERIDA A
DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

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

3.PROJETO DE LEI Nº 086/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL
DO LIXO ZERO”, NO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

4. PROJETO DE LEI Nº 185/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAÍZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
ISENÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E
ESGOTOS DOS CONSUMIDORES ATINGIDOS POR
INUNDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO
SUBSTITUTIVO). RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA
E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. RELATOR DEPUTADO RIGO
TELES. TRANSFERIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (2ª SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI Nº 435 /2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A CAMPANHA
DIGA NÃO A IMPORTUNAÇÃO NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO, JUIZ DE DIREITO,
NATURAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDA A
DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª
SESSÃO).

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7.REQUERIMENTO N° 555/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O PROJETO
DE LEI Nº 392/2019, DE SUA AUTORIA.

8.REQUERIMENTO N° 556/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O PROJETO
DE LEI Nº 454/2019, QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – FES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/10/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 499/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre Campanha Educativa
“Gravidez Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras
providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 127/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman ao Dr. João Francisco Jones Fortes
Braga.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 129/19,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do “Programa
Discutindo o Brasil”.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 492/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 085/19, que dispõe sobre o Banco de
Alimentos do Estado do Maranhão – Equipamento Público de
Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social – SEDES, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 493/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que dispõe sobre a presença do Segundo Professor
de Turma nas salas de aula das escolas de educação básica que integram
o Sistema Estadual de Educação do Maranhão.
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2. PROJETO DE LEI Nº 494/19, de autoria do Senhor

Deputado Rildo Amaral, que altere o Art. 41 da Lei Nº 8.528, de 07 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 495/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que estabelece o Piso Salarial dos Cirurgiões
Dentistas no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 496/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura às mulheres gestantes o
direito à remarcação de provas de aptidão física em concursos para
ingresso nos cargos e empregos públicos da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia
Mista do Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 497/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a comunicação pelos
condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública, sobre a
ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher,
criança, adolescente ou idoso, em seus interiores.

6. PROJETO DE LEI Nº 498/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que possibilita que a colheita de depoimentos e
interrogatórios realizados no âmbito de processos administrativos
disciplinares e sindicâncias sejam tomados por meios eletrônicos.

7. MOÇÃO Nº 032/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Sampaio Corrêa Futebol Clube, na pessoa do seu
Presidente Sérgio Frota, da Comissão Técnica, Jogadores e Extensivo
aos seus Torcedores, pelo empenho e dedicação durante o Campeonato
Brasileiro de Futebol da Série C.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 491/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Nº
8.640, de 12 de julho de 2007 que dispõe sobre a utilização de passagens
e prêmios de milhagens aéreas adquiridas com recursos públicos e dá
outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 126/19,
de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-Governador do Estado
do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Junior, natural de Colinas –
MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 487/19, de autoria do Senhor

Deputado Vinícius Louro, que “eleva os festejos de Nossa Sra das
Graças e os Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à condição de
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão”.

2. PROJETO DE LEI Nº 488/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual das Vítimas de
Acidentes de Trânsito.

3. PROJETO DE LEI Nº 489/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui o “Dia Estadual do Radialista”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 490/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que institui diretrizes para a prestação de auxílio,
proteção e assistência a policiais, servidores que atuem na segurança
pública do Maranhão e seus familiares, vítimas de violência no exercício
de suas funções ou em decorrência dela.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para a leitura do
Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente e Texto Bíblico).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 499 / 19

Dispõe sobre Campanha Educativa “Gravidez
Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa
outras providências.

Art. 1º - A Campanha Educativa Gravidez Ativa, consiste
na divulgação em todas maternidades e hospitais públicos e privados
do Estado do Maranhão, sobre os benefícios advindos da prática de
atividades físicas adequadas, durante o período de gestação.

Art. 2º - A campanha será realizada mediante a fixação de
cartazes impressos sobre o assunto, evidenciando as vantagens da
prática esportiva na gravidez.

Parágrafo Único – O tamanho e layout do cartaz serão por
conta e responsabilidade das Secretarias de Governo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente
e suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de

outubro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
[* O arquivo contém dados inválidos | incorporado.JPG *]

JUSTIFICATIVA
O artigo12, inciso II, alínea 1, da Constituição Federal, afirma

ser de competência estadual concorrente, legislar sobre a Previdência
social, proteção e defesa da saúde. O tema Gravidez Ativa se enquadra
perfeitamente nessa previsão constitucional, por isso, é viável a sua
tramitação nesta Casa Legislativa.

Conforme sabido por meio de estudo e pesquisas da área
obstetra, são inúmeros os benefícios que o treinamento traz para a
gestante. Dentre eles, e talvez o mais preocupante para a mulher grávida,
é o controle da massa corpórea. O exercício é capaz de aumentar o
metabolismo basal e o consumo de energia e, portanto, ajuda-la nessa
árdua tarefa. Além de prevenir e controlar o diabetes e a hipertensão
arterial.

Outro sintoma comum na gestação, é a dor lombar que atinge
entre 50% a 80% das grávidas, sendo predominantes no sexto mês em
diante da gestação. Com a prática de atividades físicas, produziram
fortalecimento dos músculos para suportar essa mudança corpórea.
Informação extraída do link: [https://petitebox.com.br/blog/os-
beneficios-de-uma-gravidez-ativa/].

É muito comum, a informação de que a gravidez deve ser
mantida sobre repouso pleno, sendo colocado como regra, o que na
verdade, somente em casos excepcionais deve acontecer. Dessa maneira,
o projeto vai trazer a educação adequada do que seja a gravidez e sua
viabilidade com a prática de exercícios aeróbicos, de força e alongamento,
sendo propiciador para uma gravidez saudável.

Nós, Deputadas, temos a atribuição de legislar em benefício do
cidadão brasileiro. Nestes termos, apresento o presente projeto de lei,
sendo de grande importância a aprovação do mesmo e é o que se
pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de outubro
de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 127 / 19

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
MANOEL BECKMAN ao Dr. João Francisco
Jones Fortes Braga

  Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo
MANUEL BECKMAN ao Dr. João Francisco Jones Fortes Braga.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 04 de outubro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
João Francisco Jones Fortes Braga, 58 anos, natural de Nina

Rodrigues- MA, Técnico Agrícola pela Escola Agro técnica Federal do
Maranhão, Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas de São Luís.

Iniciou sua vida profissional em 1982 na cidade de Imperatriz
-MA, como Técnico Agrícola pela Empresa Estadual CODAGRO
(Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Maranhão).

Em 1981 foi designado como Chefe da Agência do Sistema
Nacional de informação de Marcado Agrícola/SIMA/ Polo Nordeste,
na cidade de Pinheiro -MA.

Trabalhou ainda como Técnico Agrícola pela Companhia de
Defesa Agropecuária no município de Bacabal de 1984 a 1987.

Foi Secretário Municipal de Administração de Nina Rodrigues
– MA de 1989 a 1992. Diretor do Centro de Ensino Médio João
Pereira Martins Neto também em Nina Rodrigues – MA no ano de
1993.

Exerceu a função de Subchefe da Casa Civil do Governo do
Estado do Maranhão de 1995 e 1996.

Prefeito Municipal de Nina Rodrigues por dois mandatos
consecutivos, do ano de 1997 a 2004.

Atuou como Secretário Parlamentar de Câmara dos Deputados
em Brasília do ano de 2005 a 2008.

Secretário Adjunto de Secretaria Estadual da Coordenação e
Articulação Política do Governo do Estado do Maranhão de 2009 a
2011.

Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial
do Maranhão – INMEQ, órgão delegado do INMETRO no Maranhão,
de 2011 a 2014.

Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados em Brasília
-DF no ano de 2015.

Exerceu a função de Superintendente Regional/ Nordeste da
Empresa Brasil de Comunicação – EBC de 2015 a 2016.

Atualmente exerce o cargo Superintendente Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – CODEVASF – 8ª Superintendência, de 2016 onde presta
relevante serviço.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de outubro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128 / 19

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao
Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 11
de abril de 2019. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
O Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi (SP),

“Baleia Rossi”, como é conhecido, aos 47 anos, é o atual e mais jovem
presidente nacional do MDB.

Nascido em São Paulo, em 9 de junho de 1972, foi eleito vereador
no município de Ribeirão Preto (SP) em 1992, sendo reeleito duas
vezes para o cargo, em 1996 e 2000. Em 2002 ocupou o cargo de
deputado estadual em São Paulo e em 2014 foi eleito deputado federal,
cargo para o qual foi reeleito em 2018.

O Parlamentar, protagonista no importante processo de
renovação do MDB, ocupa lugar de destaque no Congresso Nacional,
tendo, em abril deste ano, apresentado a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) da “Reforma Tributária” que está sendo discutida
na Câmara.

Em reconhecimento à relevância do trabalho desenvolvido por
esse renomado parlamentar no cenário nacional, faz-se imprescindível
a homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. São
Luís, 07 de outubro de 2019. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 129 / 19

Dispõe sobre a criação do “Programa Discutindo
o Brasil”.

Art. 1° - Fica criado no âmbito do Poder Legislativo do Estado
do Maranhão o ‘Programa Discutindo o Brasil’.
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Parágrafo Único - O ‘Programa Discutindo o Brasil’ consiste

em proporcionar aos municípios maranhenses a discussão de grandes
temas nacionais ora em debate na Câmara dos Deputados e no Senado
da República e que irão afetar todos os maranhenses.

Art. 2° - A execução do Programa Discutindo o Brasil caberá à
Presidência do Poder Legislativo do Estado do Maranhão.

Art. 3° - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
sempre que achar necessário, poderá convidar um palestrante de outro
Estado da Federação para executar da melhor forma possível o
programa de que trata o caput desse Projeto de Resolução Legislativa,
ficando responsável pelo custeio de todas as despesas.

Art. 4° - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
promoverá também sempre que achar necessário o deslocamento dos
seus servidores a fim de garantir da melhor forma possível a realização
do programa de que trata o caput desse Projeto de Resolução Legislativa.

Art. 5° - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Rezende - 1ª Secretaria. Deputada Drª Cleide
Coutinho - 2ª Secretaria.

REQUERIMENTO Nº 555 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia, para discussão e votação em
regime de urgência, o projeto de lei nº 392/2019, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 07 de outubro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.10.19
EM: 08.10.19

REQUERIMENTO N° 556 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei Nº
454/2019, que institui o fundo estadual de segurança pública e defesa
social – FES e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019. - Rafael
Leitoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.10.19
EM: 08.10.19

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Transferidos da Sessão de ontem, Deputada Daniella Tema;

Deputado Vinícius Louro, ambos ausentes. Deputado Roberto Costa,
por cinco minutos, sem apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Enquanto
o Deputado Roberto vai à tribuna, hoje é o dia bem especial. Nós
temos três grandes amigos que aniversariam. Nosso colega, amigo de
Partido e de vida também, o Deputado Zito Rolim; o nosso Senador,
meu líder Weverton Rocha, também aniversariando no dia de hoje e o
Defensor-Geral, Defensor Público, nosso amigo Alberto Bastos, que
também aniversaria no dia de hoje. Tive o prazer de recebê-lo, agora há
pouco, no gabinete. E peço à V.Exa., quando possível, suspenda a
Sessão para podermos parabenizar o Deputado Zito Rolim e fazer o
registro desses dois grandes homens que defendem o Estado do
Maranhão, o Senador Weverton e o Defensor Público, Alberto Bastos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bem lembrado, Deputado Glalbert, faremos logo em seguida.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho destacar que, no domingo passado, nós
estivemos em Brasília participando da convenção nacional do nosso
partido, MDB, que fez a reformulação praticamente de todo o seu
diretório nacional. E nós elegemos o novo presidente do Diretório
Nacional, que é o Deputado Federal, Baleia Rossi, de São Paulo, que
inclusive é o líder da bancada na Câmara Federal. Essa sinalização
dessa mudança com o Baleia Rossi é um sentimento que todo partido
hoje tem no Brasil em relação à importância que tem do MDB voltar a
ser o grande partido que sempre foi e novamente sintonizar os seus
interesses de uma forma muito direta às causas do país e do povo
brasileiro. O sentimento que todos nós temos hoje no nosso partido,
no MDB, é que com essa mudança de comando partidário, o partido
vai voltar a ter uma relação muito direta com os interesses de nosso
país e de nosso Estado. E eu destaco aqui que essa mensagem que foi
passada, inclusive que foi a mensagem principal da nossa convenção
que é: O MDB, uma forma de fazer diferente. E é isso que nós
precisamos enquanto partido, enquanto militante do MDB, trazer de
volta as origens do Partido que sempre teve um papel importante
dentro do Brasil. Foi o grande guardião da nossa democracia, o grande
defensor da democracia. O defensor inclusive dos grandes avanços que
tiveram nas áreas sociais do nossos país. E, como eu disse, foi um
momento de reflexão do MDB, mas, acima de tudo, de união. Lá
estiveram todas as alas políticas do partido. Todos imbuídos hoje em
buscar uma convergência que possa levar o fortalecimento do nosso
partido. E eu destaco aqui a presença da nossa delegação do Maranhão
que teve o nosso querido Senador João Alberto, o Deputado Federal
João Marcelo, Deputado Federal Hildo Rocha, o Presidente Sarney
que foi, mais uma vez, ovacionando no MDB, mostrando todo carinho
que o partido tem, que as pessoas têm pela sua história como Presidente
da República, pela sua história como militante do MDB. Então, foi,
como eu disse, o Deputado Victor Mendes, foi um marco histórico no
partido. E este sentimento hoje do MDB nacional é o que nós estamos
trazendo aqui também para o Maranhão, buscando a unidade no seu
máximo, tentando unir em um só discurso todas as nossas lideranças,
como a nossa Governadora Roseana, como nosso Senador João Alberto,
como destaquei, como os nossos Deputados Federais, Hildo Rocha,
Deputado João Marcelo, como o Deputado Arnaldo, que é companheiro
nosso aqui na Assembleia, como todos os Prefeitos que nós temos,
hoje, dentro da agremiação, os vereadores, os ex-prefeitos. O partido
vive um novo momento e vamos nos posicionar de uma forma muito
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clara aqui no Maranhão e no Brasil, mas sempre defendendo, acima de
tudo, a unidade do partido e a busca do diálogo com todas as forças
políticas. Na política no Brasil houve uma grande modificação na
atuação. Nós sabemos que a população, na última eleição, rejeitou a
política tradicional. Rejeitou a forma antiga de fazer política. E o partido,
hoje, vem exatamente com esse sentimento depois de fazer uma reflexão
interna. Precisamos mudar a forma de se fazer política. Precisamos,
mais uma vez, se aproximar dos interesses da população, das
dificuldades que o povo vive no seu dia a dia e sermos, na verdade, a
porta de entrada para busca de dias melhores e de avanços que venham
contemplar, acima de tudo, a população mais carente. O partido tem
um grande desafio, que é a questão do fortalecimento interno, mas,
acima de tudo, de políticas públicas que possam vir atender os
interesses, hoje, da população brasileira. Hoje, no Brasil, nós temos
cerca de treze milhões de desempregados. E é um problema que tem
atingido todos os estados. E o Maranhão não fica fora disso. E
precisamos ter a sabedoria necessária para passar esse momento de
turbulência que o país vive de instabilidade, para que a gente possa
voltar a ter, novamente, a esperança de volta aos lares de todos os
brasileiros, de todos os maranhenses. Então fiquei feliz de participar
da convenção e vendo que o MDB está de cara nova, e acima de tudo,
com um compromisso renovado com o povo brasileiro e com o povo
do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Deputado Wellington está inscrito. Deputado
Wellington, V. Exª. está com a palavra, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Deputado Othelino Neto, demais
pares, Deputados e Deputadas, galeria, imprensa, que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
difunde as nossas ações do Parlamento Estadual, internautas, que nos
acompanham por meio das redes sociais, e também pela transmissão
da TV Assembleia, o nossos mais cordial, bom dia, que Deus seja
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, eu ocupo o Pequeno Expediente, na
manhã desta terça-feira, dia oito de outubro de 2019, para relatar a
grande quantidade de manifestações, a revolta da população em vários
pontos da cidade, principalmente aqui na região da grande Ilha, Região
Metropolitana de São Luís. Várias manifestações e de forma pacífica,
mas a população já não aguenta mais, já não suporta mais, tanto em
Ribamar, como em Paço do Lumiar e em São Luís. Vários moradores,
em vários trechos próximo ao Parque Vitória, ao Alto Turu, Cohabiano,
Novo Cohatrac fizeram manifestações reclamando, reivindicando
melhorias. A falta de infraestrutura, a enganação ao longo do tempo.
Então, só ontem, foram registradas 17 manifestações. A população se
reuniu na porta de casa, nas ruas, nos bairros para protestar na falta de
infraestrutura. Nós fomos, inclusive olhar essas manifestações, logo
cedo, por volta de 5h30, 6h da manhã, os moradores do Cruzeiro de
Santa Bárbara fecharam a avenida, conhecida como Independência,
mas, na verdade, é a Avenida São Jerônimo. Interditaram a Avenida São
Jerônimo, colocaram pneus, colocaram árvores, galhos de árvores e
tocaram fogo. Não passava ninguém. E são várias as reclamações da
população do Cruzeiro Santa Bárbara e também da zona rural de São
Luís. A Avenida São Jerônimo, por mais de dez anos, aguarda a
pavimentação asfáltica. Entra prefeito, sai prefeito, prometem e não
cumprem. O Prefeito Edivaldo Holanda já está no sétimo ano de
mandato e até hoje nada fez por aquela comunidade. Zona rural de São
Luís totalmente abandonada, mas o que querem fazer com a zona rural
é diminuir a zona rural, é fazer uma maldade na zona rural de São Luís.
E a zona rural 1 e a zona rural 2 totalmente abandonadas. E a população
do Cruzeiro Santa Bárbara fizeram interdição na avenida São Jerônimo.
E nós tomamos conhecimento. Solicitaram a presença de autoridades
da prefeitura, vereadores, secretários, e ninguém apareceu lá. O trânsito

estava engarrafado. Nós pegamos um mototáxi e fomos até a entrada
do Cruzeiro Santa Bárbara. Fomos conversar com os moradores, com
os manifestantes que realizaram uma manifestação pacífica. E, chegando
lá, relataram quais os problemas. “Deputado Wellington, aqui na
Avenida São Jerônimo, durante o verão, a poeira é insuportável, as
nossas crianças e idosos adoecendo”. “Deputado Wellington, quando
chega o período de chuva, aqui se transforma um rio. Nós não temos
como sair de casa. É totalmente intrafegável e, quando chega o período
de chuva, eles dizem que não podem fazer porque está chovendo.
Quando chega o período que não está mais chovendo, quando chega o
período em que dava para fazer alguma coisa, eles prometeram para
maio. Prometeram para junho, prometeram para agosto agora, só se for
a gosto de Deus. Já estamos em outubro, nada foi feito. Já vai começar
o período de chuva novamente e a zona rural continua abandonada, a
região do Cruzeiro de Santa Bárbara continua abandonada. “Deputado
Wellington, nós interditamos esperando que alguma autoridade viesse
conversar conosco”. Fui conversar com eles. Fui muito bem recebido,
graças a Deus. Agradeço à população do estado do Maranhão, à
população de São Luís e à população da zona rural pela forma como eu
fui recebido, de forma respeitosa, de forma atenciosa e a confiança que
depositam no nosso mandato, o mandato do Deputado Wellington. E
nó conseguimos conquistar a confiança com muito trabalho. E nessa
reunião, ontem, nós conseguimos conversar com a Polícia Militar e
não foi preciso o uso da força. Conversamos com os moradores e, por
volta do meio dia, a Avenida São Jerônimo foi desobstruída, mas foi
desobstruída como uma garantia de nós entrássemos em contato com a
Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com a Secretaria de Obras do
Município para que nós pudéssemos agendar uma audiência pública,
para que nós pudéssemos verificar o projeto e a previsão da construção
dessa obra. Nós empenhamos a nossa palavra. Na próxima semana,
nós estaremos realizando uma audiência pública na região do Cruzeiro
de Santa Bárbara e vamos convidar o Ministério Público, Defensoria
Pública, Prefeitura de São Luís, as Secretarias do Município envolvidas.
Vamos convidar a Câmara Municipal. Vamos convidar todos os
envolvidos para que possamos discutir e encontrar soluções para o
problema da São Jerônimo, Cruzeiro de Santa Bárbara e esses 23 bairros
que são compreendidos, que são atendidos pela Avenida São Jerônimo,
em total situação de abandono. E, para concluir, Senhor Presidente, é
inadmissível que o Prefeito continue desaparecido durante todo ano e
parece uma palhaçada, só aparece novamente próximo de eleição com
projetos eleitoreiros, com obras eleitoreiras para enganar, mais uma
vez, a população, mas a população acordou e a população não vai
votar nos candidatos do governador Flávio Dino e nos candidatos do
prefeito Edivaldo Holanda, podem ter certeza disso, chega de engodo,
chega de enganação, chega de mentira, a população não aguenta mais
tanta mentira. Tem que ter planejamento, tem que ter projeto e tem
que dar satisfação para comunidade, para população, mostrar o projeto,
a data de realização. Estamos também cobrando do CREA, obras sendo
realizadas sem nenhuma placa, sem nenhuma transparência, com
superfaturamento, com desvio de dinheiro público. A população quer,
sim, obras, mas seja feita de forma séria, de forma responsável, com
transparência, com planejamento e não enganando a população, como
estão fazendo na nossa querida São Luís. Então, nosso registro de 17
manifestações que ocorreram ontem, em São José de Ribamar, em Paço
do Lumiar e em São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. O caos na Região Metropolitana, o
caos administrativo nesses três municípios e a população reclama da
falta de atenção do poder público. E fica o questionamento: cadê a
parceria do governador Flávio Dino com o prefeito Edivaldo Holanda
Júnior? Essa parceria é só com obras eleitoreiras, é só para enganar a
população? A população quer obras de verdade, chega de mentira,
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chega de enganação, chega de propaganda mentirosa e principalmente
de enganar a população de São Luís. Estamos atentos, vigilantes e
defendendo a população da nossa querida São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio Soares, V.Exa. está inscrito?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Senhor
Presidente. Só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Só uma
Questão de Ordem, gostaria de pedir que nós parabenizássemos o
nosso querido deputado Zito Rolim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Faremos já, Deputada Daniella.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas, Deputados,
ouvintes, de uma maneira geral, imprensa, serventuários. Senhor
Presidente, cabe-me, aqui neste momento fazer novamente o registro
do pronunciamento que fiz ontem, que me trouxe muita satisfação de
ver meus pares envolvidos com os principais problemas que atingem a
nossa população e que nos atinge de uma forma direta ou indireta, que
foi com o problema da saúde com os hospitais de uma maneira geral,
especialmente, do Aldenora Bello, que é um hospital específico no
tratamento de câncer. Essa doença que pode atingir a qualquer momento
a todos. Mas eu gostaria de deixar aqui a sugestão à Comissão de
Saúde, na pessoa da Dra. Helena, Dr. Yglésio, que tem bastante
conhecimento na área como funciona, até pelos cargos que já exerceram
e tem uma noção real da situação, como nós temos também. Mas nós
temos de uma maneira mais sentimental e mais de responsabilidade
com aquilo que nós vivemos no dia a dia. Não resta a menor dúvida que
uma das principais políticas públicas que nos afetam e que deixa a
desejar o povo brasileiro é a saúde. Sem a saúde, sem estarmos com a
saúde em dia, não se faz nada. É uma coisa que nos assola diretamente.
Então eu deixaria aqui a sugestão de o nosso Presidente marcar com o
Governador uma audiência urgente com a Comissão de Saúde para ver
se nós podemos restabelecer o funcionamento normal daquele hospital,
que é de uma utilidade imensurável para a nossa comunidade
maranhense. Isso é um assunto que eu queria deixar aqui expresso a
minha satisfação pelo interesse que todos demonstraram aqui. Tivemos
até a contribuição, colaboração do então Presidente em exercício naquela
hora, Deputado Marco Aurélio, que deixou transcorrer o tempo dentro
da necessidade do debate, do assunto. E fica aqui o registro do meu
agradecimento. Outro assunto, Presidente, gostaria de deixar registrado
aqui que nós, por meio da Comissão de Transportes desta Casa, sobre
a municipalização das nossas MAs. Quando as nossas MAs entram
em um período ruim, que ficam dilaceradas, que ficam quase impróprias
ao transporte do usuário, de uma maneira geral, quem paga o pato da
comunidade são os políticos, os prefeitos, o deputado que dá assistência
ao prefeito. Enfim, territorialmente, cada um onde faz política com
mais frequência, com mais efervescência, com mais eficácia, posso
dizer assim, é que paga o pato. Então essa municipalização territorial
de cada trecho que compreende cada município ficaria com
responsabilidade do prefeito, colocando, assim, a parte orçamentária
já direto. Que a parte orçamentária fosse automatizada, fosse um sistema
automático para que o prefeito, de fato e de direito, assumisse a
responsabilidade. Tenho certeza que isso vai descentralizar muito essa
parte da nossa Secretaria, da SINFRA, que centraliza, já tem muitos
problemas para cuidar. E essa descentralização, essa municipalização
traria bastantes benefícios para a própria Secretaria e para os prefeitos
nos seus territórios, como também a estadualização das BRs. E aí já

cabearia nossa bancada federal. Essa estadualização, Deputado Yglésio,
seria de fundamental importância junto com a parte orçamentária, porque
tem arrecadação dos impostos que o povo brasileiro paga, o povo
maranhense paga. Então seria já determinado um percentual para essa
descentralização, esse desmembramento, pode-se dizer assim, a
municipalização de cada município, que tomasse conta de seu território.
Isso fortaleceria mais a soberania municipal, eu vou até comunicar,
vou tentar fazer, Deputado Roberto, uma Audiência com a FAMEM,
para ver se a gente consegue envolver os prefeitos para essa
descentralização. Eu acho de fundamental importância que já ficava
um orçamento automático para cuidar das MAs, hoje, há lugares aí que
não se pode nem trafegar, e o Estado, como tem muita coisa para
cuidar, e nós estamos numa época de globalização da gestão, seria de
bastante contribuição, que os prefeitos assumissem essa parte da
manutenção das MAs, junto já com essa descentralização, seria já
parte orçamentária que é importante, nós sabemos que os municípios
não podem assumir uma responsabilidade dessa, sem a segurança do
orçamento, muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes,

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
ouvintes da Rádio Alema, internautas, todos que nos acompanham por
meio das redes sociais, bom dia a todos vocês. Hoje, eu venho a esta
Tribuna, literalmente, vestida de rosa, encabeçada na campanha do
Outubro Rosa para falar para vocês sobre dados importantes que o
Instituto Nacional do Câncer divulgou no dia de ontem. No Brasil
houve uma grande redução no número de mortes pelo câncer de mama.
O Brasil já tem números mais baixos até mesmo que outros países
como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, isso se dá devido
ao aumento do número de diagnósticos, reduziu-se o número de óbitos
e automaticamente por ter se aumentado o número de pacientes
diagnosticados com a doença. E nós sabemos que o diagnóstico precoce
dessa doença é fundamental para que nós não tenhamos as nossas
mulheres com a vida ceifada e com a vida interrompida. Hoje, são 13
mortes para cada 100 mil habitantes e 63 novos casos para cada 100
mil habitantes. Hoje no Brasil são quase 60 mil novos casos de câncer
de mama no Brasil e um dado importante, essa discrepância que há
entre as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. As mulheres do Sul e
Sudeste têm muito mais acesso a campanhas, ao diagnóstico precoce,
a exames preventivos, à mamografia do que as mulheres do Norte e
Nordeste, o que ocasiona assim um maior número dentro do nosso
estado, por exemplo, dentro do Nordeste, dentro da região do Nordeste,
e isso é realmente preocupante. E nós estamos aqui hoje encabeçados
nessa campanha, nós sabemos que a prevenção é sempre o melhor
remédio, vamos abraçar não só no mês de outubro essa causa do
Outubro Rosa, essa causa do câncer de mama, tem tirado a vida de
tantas mulheres dentro do nosso país, de tantas mulheres no mundo,
graças a Deus, o Brasil tem reduzido esse número, mas muito ainda
precisa ser feito. Muito ainda precisamos avançar. Quero aproveitar
também para parabenizar o município de Tuntum, parabenizar o
Governo do Estado, o município de Tuntum, que hoje responde por
toda aquela região Central, Deputado Hélio, com o centro de imagens,
com exames de mamografia, por meio de um convênio firmado com o
Governo do Estado. Lá existe um aparelho de mamografia atendendo
as mulheres de toda aquela região, de segunda a sexta-feira, assim como
existe também a mastologista, porque lá nós tínhamos dificuldade. Lá
foram diagnosticadas diversas mulheres com câncer de mama e com
dificuldades de iniciar o tratamento. Então, parabenizo aqui também o
Prefeito Tema pela iniciativa de, por meio do município, colocar uma
mastologista lá para atender essas mulheres que têm o diagnóstico
fechado de câncer de mama. E dizer que muito ainda precisa ser feito e
que é responsabilidade nossa também como representante das mulheres
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do nosso estado entrar nessa discussão, abrir essa discussão, encabeçar
essa luta por mais prevenção, por mais acessos a esse tipo de exames
de prevenção, como a mamografia. E dizer que essa campanha não se
restrinja somente a este mês. São mulheres perdendo vidas, são mães
perdendo vidas e nós temos que reduzir ainda mais esses números e
mostrar que o Maranhão não se enquadra nesses números que o
Nordeste apresenta. Era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigada a
todos vocês e que Deus abençoe o nosso dia e a nossa semana.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente Othelino
Neto, senhor vice Glalbert Cutrim, toda equipe que está compondo a
Mesa, eu vi, ontem, deputado Roberto Costa, Deputado Marco
Aurélio, uma discussão sobre o Hospital Aldenora Bello. Confesso
que é de importância essa discussão das alternativas apresentadas,
Deputado Hélio Soares. E é uma realidade que nós estamos vivendo
naquele hospital. Assim como quase todos, tive a felicidade de receber
o Dino no meu gabinete. Ali eu pude testemunhar a sua angústia. E ele
apresentava inúmeras alternativas para a superação do problema. E eu
quero aqui, Deputado Othelino Neto, registrar alguma coisa que eu
acho de bom tamanho para nossa Casa prestar um pouco de atenção
em relação a isso. No exercício de 2018, estavam previstos,
orçamentariamente, Deputado Antônio Pereira, médico, sete milhões
de reais, Deputado Zé Gentil. Sete milhões de reais estavam previstos.
Em contrapartida, só foram gastos, só foram executados dois milhões
e oitocentos mil reais. Um déficit que fica fácil de verificar, fazendo
uma subtração de sete milhões para dois milhões e oitocentos mil
reais. Mesmo, Deputado Hélio Soares, com quase quatro milhões de
reais em débito, o hospital funcionou, ainda que precariamente, mas
sem percorrer aos gabinetes, pedindo ajuda com a ameaça de fechar.
Para o exercício de 2019, está aqui a razão, a motivação maior que
talvez não tenha sido lembrado nesta Casa. É que dos sete milhões
previstos, só foram gastos, até hoje, cento e oitenta e três mil, Deputado
Glalbert Cutrim. Eu vou repetir: cento e oitenta e três mil, setecentos
e oitenta reais e quarenta centavos. Um déficit altíssimo que o Estado
deixou de repassar para o Aldenora Bello. Creio que reside aí a sua ação
deficitária, querer agora encontrar alternativa se nós não tivemos a
capacidade de cobrar o cumprimento do previsto aqui que foi aprovado
por unanimidade nessa Casa. Dos sete milhões, foi e até hoje, retirado
agora cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta reais e quarenta
centavos. Um déficit altíssimo e aí não tenha dúvida de que os médicos
lá não querem mais atender, sabem por quê? Porque das quatro
aplicações de tratamentos da quimioterapia, quatro, só estava
executando dois porque não tinha insumo e eles começaram a ficar
preocupados: e meu nome, como é que eu receito isso e na hora não
atende, é melhor a gente não fazer. Está aqui! Falta de emenda não é, eu
botei foi para aqui, está na lei dessa Casa um milhão de reais, eu
coloquei aqui para o Aldenora Bello, Deputado Rafael Leitoa, um
milhão, e V. Ex.ª me ajudou a aprovar e muito obrigado. Esse um
milhão de reais, publicado aqui também no Diário Oficial, no dia 31 de
dezembro de 2018, na página n° 46. Está aqui! Portanto, o déficit do
cumprimento do orçamento que o governo não pagou, ano passado,
deu dois milhões e oitocentos e esse apenas cento e oitenta e três mil
e quer que o Hospital funcione a contento. O projeto político, volto a
reafirmar, é de Governo Federal, para Governo Federal, o projeto
político não é humanitário para o povo do Maranhão, não. E não vou
fazendo ilações não, deputado, está aqui, quem quiser tirar, pode tirar,
foi agorinha que nós tiramos só cento e oitenta e mil gastos dos sete
milhões previstos. Ano passado, foram dois milhões e novecentos dos
sete e duzentos previstos. Para ano que vem, com certeza, vai ser os
mesmos sete milhões, descumprimento total do orçamento. Pouco
importa a dor. Pouco importa o caso humanitário. Não é falta. Não é
falta só de recurso orçamentário, não. É falta de compromisso que o

Governo não está tendo com o povo do Maranhão, quando não libera
os recursos necessários para o Aldenora Bello. Com certeza, pode ir
para o Sírio Libanês, para outros hospitais. Tem plano de saúde. Mas
os que não têm? Um milhão de reais, eu coloquei, está na lei, aprovado
por esta Casa, Deputado Wellington, publicado no Diário Oficial, eu já
citei aqui a data e está aqui o Fundo Estadual de Combate ao Câncer,
ano passado, dois milhões e novecentos, esses cento e oitenta e três
mil. Como é que querem que o Hospital Aldenora Bello funcione desse
jeito? Enganação total. Vieram com cinquenta mil. Coloquei, apensei
minha assinatura, retiro de qualquer outro local que eu botei, não pode
ter ranço comigo de não liberar o meu milhão, tem que ser a favor do
sistema humanitário, estender as mãos aos necessitados. Não cumpre,
portanto, aquilo que prometeu no orçamento e que esta Casa não
resistiu, inclusive com o meu voto. E aprovei e agora não cumpre. Não
é só a questão de Emenda não, Deputado, é a questão de compromisso
com os enfermos, com os que têm câncer aqui no Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados e deputadas, todos que estão aqui presentes. Utilizo a
tribuna, nesta manhã, para destacar dois assuntos importantes. O
primeiro, mais uma ação do Governo Flávio Dino, do Governo do
Estado no que pertine à efetivação de uma completa e correta política
de segurança em nosso estado. Ontem estivemos presentes em mais
uma ação de nomeação de policiais. Participamos de uma formatura,
eu, o Deputado Rafael Leitoa, o Deputado Zito Rolim, formatura de
180 novos policiais militares. E, neste momento, eu gostaria de destacar
não apenas a importante ação de colocar em nosso estado 180 novos
guerreiros policiais, que ajudarão, que irão colaborar para a propagação,
crescimento e efetivação da política de segurança em nosso estado,
mas gostaria de sublinhar que, desses 180 policiais, 52 fazem parte da
primeira turma de pessoas com deficiências a ingressar na Polícia Militar
no Estado do Maranhão. A Polícia Militar maranhense tem o maior
contingente do Norte/Nordeste. Política de segurança que não apenas
atua na nomeação de novos policiais, mas garante ainda 15 mil policiais
militares, policiais civis, corpo de bombeiros. Desde 2015, foram
nomeados quase quatro mil novos agentes de segurança, cerca de nove
mil policiais foram promovidos em apenas três anos. Recebemos 1.100
novos carros, motos para o patrulhamento ostensivo e operações
diversas. Homicídios, Deputado amigo professor Marco Aurélio, caíram
em 63% em toda a capital. E a criminalidade está em queda desde 2015.
Se compararmos setembro deste ano com o mês de setembro de 2014,
nós vamos perceber que os homicídios caíram em mais de 60, em 2014,
no mês de setembro, para pouco mais de 10. E esses números não nos
animam. Esses números não são dados que nos fazem comemorar, meu
amigo Deputado Ciro. Esses números nos fazem crer que estamos no
caminho certo para que, em pouco tempo, possamos zerar o número
de homicídios em nosso estado, em cada uma das cidades, em cada um
dos 217 municípios que compõem o Estado do Maranhão. Em 2017, a
cidade de São Luís, o município de São Luís, nossa capital saiu da lista
das 50 cidades mais violentas do mundo. Foram inaugurados novos
batalhões na Liberdade, em São José de Ribamar, duas novas bases do
Centro Tático Aéreo em Imperatriz e Presidente Dutra, cidade do meu
querido amigo Deputado Ciro Neto, oito novos batalhões e companhias.
E colégios militares foram 11, 12 novas delegacias de polícia. Foram
criadas a Delegacia Móvel de Homicídios e a Superintendência de
Homicídios, a Superintendência de Narcóticos e ainda a
Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção na Polícia
Civil, ou seja, a Secretaria de Segurança também destinou recursos,
esforços para o patrulhamento interno, para investigação interna e
coibir qualquer prática criminosa dentro da corporação. E por falar em
recursos, tive a oportunidade de destinar parte da minha emenda, cento
e dez mil reais para realização de adaptações na Delegacia de Proteção



QUARTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
à Criança e Adolescente com a finalidade de realizar oitiva de vítimas e
testemunhas de menores em locais apropriados, humanizados, de forma
a atender as inovações trazidas pela Lei 13.431/2017. Cabe frisar que
o nosso Estado, a nossa cidade é única que, por meio desta emenda
parlamentar, no valor de cento e dez mil reais irá atender um acordo
com o Tribunal de Justiça do Maranhão, o único a realizar procedimento
eletrônico, procedimento de combate a crimes contra criança e
adolescente no Norte e Nordeste. São essas ações concretas, são essas
as ações realizadas pelo Governo Flávio Dino, pela Secretaria de
Segurança, a quem eu parabenizo não apenas o Secretário Jefferson
Portela, mas o Ismael e todos aqueles que compõem o sistema de
segurança do nosso Estado. Isso vai além da publicidade, isso vai além
da retórica, são ações concretas, são obras concretas que podem ser
não apenas vistas, mas sentidas positivamente pela população
maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, vou suspender a Sessão para que
cumprimentemos o aniversariante do dia, Deputado Zito Rolim.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) - Quero fazer o registro do ex-candidato a Prefeito de
Tuntum, Dr. Ricardo aqui, hoje, na Assembleia, aqui na galeria, como
também, eu fiz uma indicação de Moção de Aplausos aos amigos
tuntunenses Yago e Francisco Neto, campeões da Etapa Nacional aqui,
em São Luís, do tênis de mesa da Copa das Federações. Queria fazer
esse registro a esses dois tuntunenses, como também ao técnico Marcos
Vinícius, tuntunense também e que tanto nos orgulha. A cidade de
Tuntum está com esses dois atletas, dando muita alegria a todos nós da
cidade de Tuntum. Só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – PEC 006/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, já tem
parecer favorável da CCJ. Peço que liberem o painel e os deputados e
deputadas confirmem novamente as presenças. Votando SIM aprova a
PEC e votando NÃO, rejeita.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Yglésio não deu tempo para encaminhar, mas seria a PEC apenas para
estar regulamentando, não é isso, Deputado? Adequando o texto.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Isso. Presidente,
fazendo só um rápido encaminhamento, isso. Já houve.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Faça aí, por
gentileza, Deputado, até para esclarecer aos colegas.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Isso, já houve
um julgado esse ano no Supremos Tribunal Federal, que declarou
inconstitucional a prerrogativa de foro de delegados, procuradores da
Assembleia algumas funções em específico. Portanto, já foi decretada
a inconstitucionalidade desse artigo. E a gente quer fazer a adequação
apenas da nossa Constituição em uma coisa que já foi declarado
inconstitucional, para que ela não fique em desacordo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITÃO –
Encaminhando, então, pelo voto SIM, não é, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Exatamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votação encerrada, peço que liberem o resultado do painel.
Aprovada a PEC com 28 votos. A matéria vai a Segundo Turno. Projeto
de Lei, de autoria da Deputada Ana do Gás que institui o Dia Estadual
de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei nº 145, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
o Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto
de Lei nº 146, de autoria do Deputado Rildo Amaral, fica transferido
para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 185, de autoria da Deputada
Thayza Hortegal, transferido para a próximo Sessão em razão da
ausência da autora. Projeto de Lei nº 419, de autoria da Deputada Dra.
Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno.
Projeto de Lei n° 426/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de
Resolução Legislativa nº 052/2019 (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n° 085/2019, de autoria
do Deputado Dr. Leonardo Sá. O Deputado está ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n° 553/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento n° 537/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 554/2019, de autoria da Deputada
Dra. Cleide Coutinho. (lê). Como Vota a Deputada Andreia Martins
Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia, da Sessão de quarta-
feira, 09 de outubro: Requerimento nº 55/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, o nosso mais
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cordial, bom dia! Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu utilizo
a Tribuna, na manhã desta terça-feira, dia oito de outubro de 2019,
para tratar da segurança pública do nosso estado e para tratar da
segurança em duas vertentes, a segurança pública da sociedade, a
segurança pública do cidadão e a qualidade de vida do agente de segurança
pública, nossos homens e mulheres que estão na segurança pública do
nosso Estado e ao fazer o meu pronunciamento, ao tratar a segurança
pública do nosso Estado, eu não posso deixar de fazer a defesa da
nomeação de novos policiais militares e as incoerências, as mentiras,
as inverdades do Governador Flávio Dino. Estou iniciando o
pronunciamento em defesa de todos os aprovados em concurso. Nós
percorremos o Estado do Maranhão realizando a audiência pública em
nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e defendendo
aprovados em concursos públicos, assim o fizemos na cidade de
Barreirinhas e conseguimos a nomeação dos aprovados no concurso da
cidade de Barreirinhas, depois de muita luta, a atuação do Ministério
Público, a união e a organização de todos os aprovados em concurso. A
nossa luta também foi à cidade de paraibano, a nossa luta foi à cidade
de Lago Açu, a nossa luta foi à cidade de Pindaré Mirim, a nossa luta
foi à cidade de Matões do Norte, algumas infelizmente não foram
exitosas, como no caso a cidade de Matões do Norte, como no caso, a
cidade de Anapurus, nós realizamos audiência pública, comprovamos
para o Ministério Público a necessidade da nomeação dos aprovados
em concurso público, na cidade de Anapurus. E agora um inquérito
instaurado após a vistoria do TCE que aponta o pagamento de serviços
fantasmas, omissão, licitação, na cidade de Anapurus. Depois de tanta
denúncia, depois de tanta cobrança na cidade de Anapurus para que a
prefeita Vanderli pudesse nomear os aprovados no concurso na cidade
de Anapurus. E agora uma investigação da Polícia Federal, a utilização
indevida de pagamentos do FUNDEB, e a nossa luta permanente,
constante, pela nomeação dos aprovados em concurso na cidade de
Anapurus. Esse só um pequeno relato da nossa luta pela nomeação de
aprovados em concurso em todo o Estado do Maranhão. E essa nossa
luta tem percorrido todos os órgãos e todos os concursos. E assim foi
na Prefeitura de São Luís para nomeação de todos os aprovados em
São Luís, assim também é a nossa luta, na cidade de Rosário, na cidade
de Bacabeira, na cidade de Raposa e, por último, no último concurso
da cidade de Paço do Lumiar. E trago também à tribuna desta Casa os
concursos no estado do Maranhão, a nossa luta pela nomeação no
concurso da AGED. A situação deplorável na qual se encontra a AGED
pelo interior do estado. Foi realizada uma audiência pública na cidade
de Santa Inês. Requerimento de autoria do Deputado Filipe dos Pneus.
Inclusive uma visita às instalações da AGED. Situações deploráveis da
AGED no interior do estado. E nós, inclusive, judicializamos,
solicitamos ao Ministério Público para que possa investigar a falta de
transparência e o desrespeito do Governador do Estado pela não
nomeação dos aprovados no concurso da AGED. No concurso da
CAEMA, nós trouxemos uma audiência pública para esta Casa.
Conseguimos, por meio de ações pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, a prorrogação do concurso da CAEMA. Mas o que o
Governador Flávio Dino fez? Não nomeou os aprovados do concurso
da CAEMA. Em contrapartida, o que o Governador Flávio Dino fez?
Continua pagando supersalários para funcionários da CAEMA, de
forma vergonhosa, de forma vexatória. É uma vergonha para o Estado
do Maranhão o pagamento de supersalários de até 91 mil reais na
CAEMA. E, enquanto isso, o Governador Flávio Dino não nomeia
aprovados no concurso da CAEMA, no concurso da EMAP, no
concurso do DETRAN, no concurso da AGED. Cem pessoas aguardam
nomeação no concurso da AGED. Nós já judicializamos, nós já
provocamos o Ministério Público para que possa prestar os
esclarecimentos. E o que falar da Polícia Civil do Estado do Maranhão?
Uma luta permanente do sindicato, uma luta permanente dos policiais
civis do Estado do Maranhão pela valorização da categoria, pela
nomeação de novos policias, pela quebra da cláusula de barreira. A
nossa luta permanente, constante, em defesa dos policiais civis do
Estado do Maranhão. E fazemos isso com muita responsabilidade, a

nossa atuação permanente, inclusive, com destinação de emendas.
Lembro-me agora da destinação de emendas para reforma da delegacia
de Paraibano. Nossa luta permanente em defesa da Polícia Civil do
Estado do Maranhão. Mas, senhoras e senhores, eu quero destinar a
maior parte do meu pronunciamento, além dos concursos da EMAP
da AGED, da SEMA, da Procuradoria, de todos os concursos do
Estado do Maranhão, quero dedicar o tempo ao concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão. E, ao falar do concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, eu quero me ater ao pronunciamento
do Governador Flávio Dino pelas redes sociais. Ontem, o Governador
Flávio Dino disse... Fala do Governador Flávio Dino: Hoje, faremos a
posse de mais 180 policiais militares para reforçar nossa segurança
pública. Progressivamente, vamos avançando na ampliação e
qualificação dos recursos humanos na área”. O Governador Flávio
Dino não é favor a nomeação de 180 novos policiais. Nada mais do que
a sua obrigação e mais ainda, o que falar dos 1.750 policiais militares
que aguardam nomeação. Mil e setecentos e cinquenta policiais que
V.Exa. enganou, ludibriou, mentiu, mentiu para homens e mulheres.
Mentiu para esses policiais. Os policiais que hoje já iniciaram o curso
de formação, largaram seus empregos, largaram suas faculdades, largaram
o aconchego do seu lar, para se dedicar à Polícia Militar. Vossa Exa.,
com um ambicioso projeto de ser Presidente da República e garantir a
sua reeleição, cometeu estelionato eleitoral. Mentiu para a população
de São Luís. Mentiu para a população do Maranhão. Está mentindo
para a população do Brasil. E V.Exa., convocou para realizar o curso de
formação não tão somente os 1.243, que era o número de vagas previstas.
Vossa Exa., convocou para o curso de formação 3.200 policiais. V.
Exa., gastou dinheiro público na convocação. V. Exa. gastou o dinheiro
público na formação desses policiais. V. Exa. gastou o dinheiro público
no curso de formação, na alimentação, nas aulas, na energia elétrica,
gasto todos os dias na formação desses policiais, V.Exa. gastou o
dinheiro público pagando um soldo, pagando pela atividade a esses
policiais. Vossa Excelência trouxe esses policiais para o serviço público.
Vossa Excelência trouxe homens e mulheres para o serviço público.
Nomeou todos eles para fazer o curso de formação, colocando-os na
condição de soldados formados e não nomeados. Deu uma matrícula.
Deu um registro pra cada um deles e o que V. Ex.ª fez? Utilizou na
propaganda enganosa, utilizou na propaganda mentirosa. Dizendo para
o Estado do Maranhão que é o maior efetivo da Polícia Militar de
todos os tempos. A você que nos acompanha nas redes sociais, nós
prometemos fazer essa live para trazer esses esclarecimentos, mas é
uma live que não é interativa, é uma live de pronunciamento, mas hoje
às 21h, eu vou fazer uma live de interatividade. Nós vamos discutir. Eu
vou ouvir vocês, eu vou interagir com vocês. Hoje às 21h, nós vamos
tratar do concurso da Polícia Militar e das estratégias, das nossas
ações em como vamos proceder porque o Governador Flávio Dino
mentiu do começo ao fim e eu anunciei, eu denunciei em todas as
audiências públicas, em todas as reuniões, eu denunciei o mau-caratismo,
eu denunciei a canalhice, eu denunciei a covardia que o Governador
Flávio Dino estava preparando para esses homens e mulheres. Fizeram
o curso de formação. Tinham uma matrícula. Vieram para o serviço
público e foram exonerados. Foram exonerados do serviço público sem
nenhuma explicação. Nós denunciamos essa situação. Fomos o primeiro
a denunciar a situação do concurso da Polícia Militar. Desde o início do
concurso da Polícia Militar, nós denunciamos as falcatruas, nós
denunciamos as fraudes, denunciamos tudo o que aconteceu no
concurso da Polícia Militar, e nada foi resolvido, nada aconteceu. Na
semana em que foi realizado o concurso da Polícia Militar, Governador
Flávio Dino, apareceu de última hora como Teresina sendo local de
prova. Um absurdo, uma falta de respeito para os candidatos
maranhenses. Se quer ajudar os piauienses, se quer ajudar os candidatos
do Piauí, seja candidato ao Governo do Piauí, Governador Flávio Dino,
não abrindo local de prova para os piauienses. Assim como os
piauienses, os cearenses, tocantinenses, paraenses tiveram que fazer a
prova em São Luís. Todos deveriam fazer a prova em São Luís. Mas o
Governador Flávio Dino, na última semana, resolveu beneficiar os
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piauienses. Nós denunciamos. Não conseguimos reverter a tempo,
mas continuamos com a denúncia. Teve tentativa de fraude no concurso
da cidade de Caxias. Nós fomos o único que denunciamos e, até hoje,
não teve esclarecimento. Até hoje, não teve a conclusão do inquérito.
Estamos entrando, hoje, com uma indicação, com requerimento
cobrando a conclusão do inquérito, a cópia do inquérito da tentativa de
fraude, no concurso da Polícia Militar em Caxias. Mas não é só esse.
Muitos outros crimes do estado do Maranhão não foram elucidados.
Senhoras e senhores, deputados e deputadas, nós denunciamos aqui,
nesta Casa, o sumiço de dois policiais militares. Isso é um absurdo,
dois policiais militares sumiram, desapareceram e, até hoje, não tem a
conclusão do inquérito. Vamos solicitar também, por meio de
requerimento, a conclusão do inquérito e a cópia do inquérito para a
Assembleia Legislativa. Nós denunciamos e cobramos e, até hoje, não
foi solucionado, não foi esclarecido para a sociedade o sumiço de dois
policiais militares. Como pode? Como pode dois policiais militares
sumiram, desapareceram do mapa, sumiram. Isso é muito grave. Isso é
gravíssimo. Um cidadão desaparecer no estado do Maranhão já é grave,
Deputado César Pires. Nós fizemos a denúncia que é grave um cidadão
desaparecer, um cidadão sumir no estado do Maranhão, mas é muito
mais grave, Deputado César Pires, dois policiais militares sumirem,
desaparecerem. Quando um policial militar some, desaparece e não
tem a conclusão desse inquérito, da investigação, a elucidação desse
crime é um atentado ao estado democrático de direito, é um atentado
ao estado. Deputado Hélio Soares, dez policiais militares sumiram,
Deputado Ariston, dez policiais militares sumiram, desapareceram, já
é um absurdo um cidadão desaparecer, dez é mais absurdo ainda, e
principalmente sendo policial militar. Deputado Neto Evangelista, dois
policiais militares desapareceram, se um cidadão desaparece no Estado
do Maranhão já é um absurdo, se dois desaparecem, mais ainda, dois
policiais militares desapareceram, dois policiais militares, é um atentado
ao estado. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, e se fossem
dois Deputados Estaduais? Se fossem dois Deputados Estaduais que
tivessem desaparecidos, e não importa a situação, tem que ser
esclarecido pela sociedade, a população do Estado do Maranhão tem
que tomar conhecimento. Então, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, da mesma forma que não concluíram o inquérito, que não
teve transparência, estamos solicitando por meio de requerimento a
conclusão do inquérito e a cópia do inquérito da tentativa de fraude no
concurso da Polícia Militar em Caxias. Estamos solicitando, por meio
de requerimento também, a conclusão do inquérito e a cópia do inquérito,
do sumiço, do desaparecimento de dois policiais militares do Estado
do Maranhão, na gestão do Governador Flávio Dino, do Governo
Flávio Dino. Senhoras e Senhores, continuo destacando que o concurso
cheio de falhas. E nós continuamos lutando pela nomeação dos
aprovados e nós apresentamos todos elementos, todas as provas, todos
os documentos para que a OAB Maranhão, a OAB Seccional Maranhão
parabenizo Presidente da Comissão, Presidente da OAB Seccional
Maranhão, Dr. Thiago Diaz, Presidente da Comissão de Concursos
Seletivos, Dra. Clícia Leite, Presidente da Comissão de Segurança
Pública e também ao Dr. Bispo, Procurador da OAB Seccional
Maranhão, receberam a documentação e ajuizaram uma ação civil
pública. A ação civil pública, senhoras e senhores, tem tramitado, mas
está parada desde o dia 23 de agosto, desde o dia 23 de agosto foi a
última movimentação, decorreu o prazo do estado do Maranhão, da
Secretaria de Estado de Gestão e Previdência e agora está na mão do
juiz para que o juiz possa decidir, para que o juiz possa julgar. Estamos
convocando para a próxima semana, vou definir hoje, vamos decidir
hoje a melhor data, durante a live que vamos realizar hoje, terça-feira,
dia 08 de outubro, às 21h, nós vamos definir essa data e convocar
todos os aprovados no concurso da Polícia Militar para uma grande
reunião, para uma grande plenária, para juntos, na OAB, apresentar o
restante dos documentos para que a OAB possa levar até o juízo, para
que o juiz possa fazer a sua decisão, para que o juiz possa decidir em
favor de todos os aprovados no concurso. Então aguardo somente a
ação civil pública, aguardo somente a decisão do juiz. Vamos levar ao

conhecimento do juiz mais documentos para que ele possa tomar a sua
decisão. Mas, senhoras e senhores, é muito grave, porque, em 2019, o
Governador Flávio Dino foi autorizado por esta Casa, tinha a aprovação
e autorização para nomear dois mil policiais. Só está nomeando 180
policiais. E, ao nomear 180 policiais, ele não está fazendo um favor,
nada mais do que a sua obrigação. Não é favor, não é favor; é obrigação.
E vejam só como o Governador Flávio Dino age. Vejam só como o
Governador Flávio Dino tenta ludibriar a população, tenta ludibriar a
sociedade. Olha que o Governador Flávio Dino publicou nas suas
redes sociais: “Com os novos 180 policiais militares, nós temos uma
novidade. Pela primeira vez, pessoas com deficiência tiveram acesso à
carreira. Não há limites quando se tem a dimensão da inclusão e da
igualdade substantiva. É muita cara-de-pau! Senhoras e senhores, é um
absurdo como o Governador Flávio Dino falseia a verdade e tenta
manipular as informações. O Governador Flávio Dino colocou nas
suas redes sociais que com os novos 180 policiais, pela primeira vez,
as pessoas com deficiência tiveram acesso, como se isso foi um feito
dele, como se isso fosse bondade dele, como se isso fosse feito porque
ele quis. Senhoras e senhores, olhem o que um internauta escreveu logo
abaixo da publicação do Governador Flávio Dino: “O acesso de pessoas
com deficiência à carreira de policial militar foi garantido por meio de
acordo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em ação civil pública,
ajuizada pela Defensoria Pública contra o Governo do Estado do
Maranhão”. Vejam como o Governador Flávio Dino manipula as
informações. Vejam como o Governador Flávio Dino falseia a verdade,
enrola, engana, mente. Ele vai para as redes sociais e diz que, pela
primeira vez, pessoas com deficiência tiveram acesso à carreira. Não
há limites quando se tem a dimensão da inclusão, da igualdade
substantiva. Isso o Governador Flávio Dino escreveu. Palavras do
Governador Flávio Dino. E olhem o que lembrou um internauta; ele
disse: “Governador, o acesso de pessoas com deficiência à carreira
policial foi garantido por meio de acordo da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos. O Juiz Dr. Douglas Martins, em ação civil pública, ajuizada
pela Defensoria Pública, fazemos aqui o nosso elogio à Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, contra o Governador Flávio Dino, e
o Governador Flávio Dino mente, mente dizendo que agora tem um
avanço, que as pessoas com deficiência estão entrando na Polícia Militar.
Governador Flávio Dino, uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, é assim que age o Governador Flávio
Dino, tentando manipular, mas se não tiver ninguém atento, informado
para desmentir o Governador Flávio Dino, desmentir, ele não está
fazendo um favor, ele cumpriu a ação judicial, cumpriu a decisão judicial,
ele não é bonzinho para as pessoas com deficiência. Tanto é que está
recorrendo das decisões do acesso de pessoas com deficiência ao Curso
de Formação de Oficiais. Nós já provocamos o Ministério Público,
nós já denunciamos ao Ministério Público e tem que ter o mesmo
pensamento, a mesma ação, se valeu para os policiais militares soldados
formados, tem que valer também para o acesso aos oficiais da Polícia
Militar. O Governador Flávio Dino mente dizendo que, pela primeira
vez, as pessoas com deficiência têm acesso à carreira. Governador
Flávio Dino, tenha coragem de ir para as redes sociais que as pessoas
com deficiência só estão assumindo devido a ação civil pública, ajuizada
pela Defensoria Pública contra o Governo do Estado do Maranhão.
Mas, senhoras e senhores, continuando, para 2019 tinha uma precisão
de 2.000 homens, e ele só está nomeando 180 novos policiais, cadê os
outros 1.700 policiais? Onde estão os outros 1.700 policiais que o
Governador Flávio Dino não nomeou? A nomeação de todos os sub
judice, nós continuamos na luta e vamos armar as estratégias para que
possamos provocar o Ministério Público, o Judiciário, para que o
Governador Flávio Dino possa nomear porque ele mentiu, enganou,
ludibriou, brincou com o sonho, e com a esperança de homens e mulheres
mentiu, enrolou, enganou e brincou com o sonho de homens e mulheres.
Senhoras e senhores, o governador Flávio Dino mentiu durante a
campanha dizendo que a Polícia Militar do Estado do Maranhão tem
15 mil homens, é o maior efetivo da história, estamos preparando uma
representação para denunciar no Ministério Público que ele gastou o
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dinheiro público fazendo propaganda mentirosa, enrolou, enganou a
população e principalmente, senhoras e senhores, com o dinheiro
público, ofício da Polícia Militar do Maranhão desmentindo o
Governador Flávio Dino, ofício da Polícia Militar do Estado do
Maranhão desmentindo o Governador Flávio Dino. Ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Wellington do Curso, assunto: informações
solicitadas pelo o Ofício 09/2019, de 12 de fevereiro de 2019. No dia
12 de fevereiro, solicitamos as informações do efetivo da polícia militar
e a previsão de aposentadorias. A Polícia Militar do Estado do
Maranhão, a Diretoria de Pessoal, assinado pelo Chefe de Subseção de
Cadastro e Avaliação, 1º Tenente Magno de Oliveira Sousa Júnior, ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Wellington do Curso. “Em atenção
ao ofício em referência, incumbimos o senhor Coronel Diretor de Pessoal
da PM informar a V. Exa. que o quantitativo atualizado do efetivo da
Polícia Militar do Maranhão é de 11.199 policiais”. O Governador
Flávio Dino usou dinheiro público para mentir durante a campanha ao
dizer que era o maior efetivo da história, que tinha 15 mil policiais
militares. E a Polícia Militar desmente o Governador Flávio Dino. A
Polícia Militar desmente o Governador Flávio Dino e a Polícia Militar
do Maranhão vai fazer com que o Governador Flávio Dino seja
processado, seja acionado por mentir e gastar dinheiro público.
Continua o ofício da Polícia Militar. “E que a progressão para
aposentadoria em 2019 é 1.110 policiais. Adianto ainda que os policiais
que completam 30 anos de serviço, incluíram, em 1989, os mesmos, a
partir deste ano, requerem sua passagem para a inatividade”. O ofício
da Polícia Militar do Estado do Maranhão desmente o Governador
Flávio Dino. O Governador Flávio Dino disse que o Estado do
Maranhão tem o maior efetivo da história, efetivo de 15.000 policiais.
E a Polícia Militar do Maranhão, por meio de um ofício, desmente o
Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino disse que o Estado
do Maranhão tem o maior efetivo da história, efetivo de 15 mil policiais.
E a Polícia Militar do Maranhão, por meio de um ofício, desmente o
Governador Flávio Dino e diz que a Polícia Militar só tem 11.199
policiais e que mais 1.110 serão aposentados em 2019. E o Governador
Flávio Dino tinha previsão orçamentária para 2019 para nomear dois
mil novos policiais militares. Para 2020, ele não tem essa previsão.
Mentiu, enrolou, enganou, o estelionato eleitoral para se eleger
Governador do Estado do Maranhão. Nós vamos acionar a justiça,
para que possa investigar e possa ajuizar uma ação contra o Governador
Flávio Dino de improbidade e crime de responsabilidade. Porque, para
2019, ele tinha previsão orçamentária e ele não nomeou, mas tem
dinheiro. Tem dinheiro, porque o Governador Flávio Dino continua
pagando supersalários na CAEMA. Enquanto ele paga salário de 91
mil reais para engenheiro na CAEMA, a população padece com a falta
de água nas suas casas, a população carrega lata de água na cabeça.
Enquanto ele paga 91 mil reais de supersalário na CAEMA, ele deixa
de nomear policiais militares e outros concursos. Um único engenheiro
ganhando noventa e um mil reais na CAEMA daria para pagar 21
novos policiais militares no estado do Maranhão. Vou concluir, Senhor
Presidente. Só repetindo, o supersalário de noventa e um mil reais
pagos a um único engenheiro na CAEMA, daria para nomear vinte e
um novos policiais militares no Estado do Maranhão. Oito engenheiros
no mês de agosto ganharam quinhentos mil reais. Oito engenheiros no
mês de agosto com quinhentos mil reais daria para pagar cento e dez
novos policiais militares no Estado do Maranhão. Governador Flávio
Dino vem nomear cento e oitenta e acha que está fazendo graça, acha
que está fazendo graça. Senhoras e senhores, permanecemos ainda
nesta Casa, somente eu e o Deputado Ricardo Rios, que ainda está
presidindo. Mas isso não é motivo, em momento algum, para desvanecer
o Deputado Wellington, vou continuar a luta, vou continuar firme,
pode ser uma única voz, mas uma voz que não se cala, uma voz que vai
continuar desmascarando, vai continuar mostrando as mentiras desse
governador fascista, governador fascista vestido de comunista. Vou
continuar mostrando essas mentiras para que a verdade possa
prevalecer. Para que a população do Estado do Maranhão possa
conhecer de verdade quem vem enrolando, quem vem mentindo e

principalmente enganando almas. Enganando almas, brincando com a
esperança das pessoas, brincando com os sonhos das pessoas.
Governador Flávio Dino, respeite os soldados formados, não nomeados
e desempregados por V.Exa., respeite, respeite a todos concursados do
Estado do Maranhão. Respeite a população do nosso estado. Vamos
continuar firmes, lutando por um Maranhão melhor. Nós acreditamos
e lutamos por um Maranhão melhor, e temos coragem para mostrar as
verdades que precisam ser mostradas e a população precisa acordar. É
o que tinha para o momento, Senhor Presidente, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos continuar com a voz
firme, uma voz estridente, uma voz em defesa da população do Estado
do Maranhão. Uma voz que não se cala, uma voz que não tem medo,
uma voz corajosa que foi eleita para defender a população do Estado
do Maranhão. A voz do povo continua nesta Casa, a voz do Deputado
Wellington é a voz do povo do Maranhão. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Devido à falta de quórum, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Yglésio.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa e Zé Inácio Lula. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Hélio Soares, Wellington do Curso, Duarte Júnior, Adriano,
Professor Marco Aurélio e Fábio Macedo. Esgotado o tempo regimental
destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente informou que a
Deputada Daniella Tema e o Deputado Vinícius Louro ficaram
transferidos para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que o Projeto de Emenda Constitucional nº 006/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido por falta de
“quórum” qualificado. Em seguida, anunciou a discussão e votação, em
primeiro turno, tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs: 229/19, de
autoria da Deputada Daniella Tema, que visa assegurar as doulas o
direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas,
durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão, com
pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(acatando substitutivo) e da Comissão de Saúde; 362/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, que declara Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão o Evento Canta Barra, realizado no
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Município de Barra do Corda, também com parecer favorável da CCJC.
Estes Projetos foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de
votação. O Projeto de Lei nº 185/19, da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, o Projeto de Resolução Legislativa nº 085/19, do Deputado
Doutor Leonardo Sá e o Requerimento n° 537/19, do Deputado Felipe
dos Pneus, foram transferidos para a próxima Sessão devido à ausência
dos respectivos autores. Em seguida, foram aprovados pelo Plenário
os Requerimentos n°s: 547/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
enviando mensagens de congratulações à população de Santa Luzia do
Paruá, pela passagem do aniversário de fundação desse município,
comemorado no mês de outubro e 551/19, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em
homenagem ao Tambor de Crioula, manifestação afro-brasileira,
praticada no Estado do Maranhão, reconhecida como Patrimônio
Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s 543, 544, 545 e 546/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que sejam desarquivados os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 01, 02, 03 e 04/17, todos de sua autoria; 548/
19, de autoria do Deputado Rigo Teles, encaminhando mensagem de
pesar aos familiares do Senhor José Lopes de Macedo, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 30 de setembro do ano em curso; 549/
2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, para que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 394/19, de sua autoria e 550/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam
desarquivados os Projetos de Lei nºs 18 e 55/15; 67,69,150 e 166/16;
21, 72, 99, 137, 139, 187, 198, 268, 284 e 357/17; 21, 165, 167, 174,
181, 182, 204, 235 e 236/18, todos de sua autoria. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos de Lei
nºs: 059/19, de autoria da Deputada Ana do Gás; 145 e 146/19, de
autoria do Deputado Rildo Amaral e 419/2019, de autoria da Deputada
Helena Duailibe; o Projeto de Resolução Legislativa nº 052/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio e o Requerimento nº 553/2019,
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. No primeiro horário
do Grande Expediente fez-se ouvir o Deputado Doutor Yglésio. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Fernando Pessoa falou pela
liderança do Bloco Parlamentar Solidariedade/PP e o Deputado Vinicius
Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 08 de outubro de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

Adriano, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral
e Zé Gentil. 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 477/19, de autoria da Deputada Detinha, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de sinalização sonora e visual nos
estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do Maranhão;
Requerimentos nºs: 520/19, de autoria do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando informações acerca da
atual situação do projeto de construção de 25 creches para atender a
população da Vila Isabel e bairros adjacentes; 521/19, do mesmo autor,
ao Governador do Estado e ao Prefeito de São Luís, solicitando
informações acerca dos repasses à Escola Nossa Senhora da Guia no
bairro da Vila Embratel; 522/19, também do Deputado Adriano, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário Municipal Extraordinário de Projetos
Especiais, Senhor Gustavo Marques, e demais Secretarias afins
solicitando informações acerca dos recursos aplicados no Programa de
Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do
Bacanga, conhecido como Programa Bacia do Bacanga; 523/19, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para os
Projetos de Resolução Legislativa nºs 038 e 066/19, de sua autoria;
524/19, do mesmo autor, solicitando que seja convocada uma Sessão
Solene para entrega da medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
aos Doutor Thiago Brhanner Garcês Costa e o Doutor Daniel Blume;
525/19, ainda do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
mensagem de congratulação à Direção da TV Mirante, em virtude do
programa “Bom Dia, Mirante”, apresentado pelos jornalistas José
Raimundo Soares Júnior e Janaína Bordalo Barros, dando destaque às
principais notícias do Maranhão, parabenizando-os pelo quadro que
dá destaque às ações parlamentares, apresentado pelo jornalista Roberto
Fernandes; 526/19, do referido Deputado enviando mensagem de pesar
aos familiares, do Senhor Wanderson Monteiro dos Santos Silva, pelo
seu falecimento, ocorrido no dia 23 de setembro do corrente ano; 527/
19, do Deputado Adelmo Soares, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 464/19, de sua autoria; 528/19, dos Deputados Doutor
Yglésio e Rildo Amaral, à Comissão de Segurança Pública desta Casa,
para que faça a convocação do Delegado de Polícia Civil do Município
de Vargem Grande, o senhor Pedro Henrique Hottes Adão, para prestar,
pessoalmente, esclarecimentos sobre as circunstâncias em que ocorreu
a prisão do Senhor Antônio Onesipo de Lima Abreu Filho e 533/19, do
Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando informações sobre a atuação do
Delegado Civil do Município de Vargem Grande, senhor Pedro Henrique
Hottes Adão, durante execução de mandado de prisão do Senhor
Antônio Onesipo de Lima Abreu Filho; Indicações nºs: 1267/19, do
Deputado Antônio Pereira, ao Governador do Estado, bem como ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando a instalação de
um posto policial no Povoado Helenópolis, Município de Carolina;
1268/19, do mesmo  Deputado, ao Governador do Estado, bem como,
ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a reforma e recuperação do Centro de Ensino Raimundo
Soares da Cunha, no Município de Imperatriz; 269/19, do Deputado
Adriano, ao Prefeito de São Luís e ao Secretário Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento solicitando reforma e revitalização
da feira da Vila Bacanga; 1270/19, do Deputado Adriano, ao Prefeito
de São Luís, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo e ao Secretário de Educação do Município,
Senhor Moacir Feitosa, solicitando reforma, revitalização e
disponibilização de cursos profissionalizantes na escola comunitária
Creche Escola Comunitária  Me Ajuda a Viver no bairro Jambeiro,
nesta cidade; 1271/19, também do Deputado Adriano, ao Governador
do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de
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Infraestrutura e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, solicitando reforma da Praça das Águas no bairro Vila Bacanga,
também nesta cidade; 1272/19, ainda do Deputado Adriano, ao Prefeito
de São Luís ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís e ao
Secretário de Educação, solicitando reforma e revitalização total da
escola comunitária Menino Jesus no bairro Vila Embratel; 1273/19, do
referido Deputado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís e ao Secretário de Desportos e Lazer,
solicitando reforma total da Quadra Sete Palmeiras no bairro Vila
Embratel; 1274 a 1276/19, todas da Deputada Detinha, ao Secretário
de Estado da Agricultura Familiar, Senhor Julio Cesar Mendonça,
solicitando a inclusão dos Povoados Caetano, Alto da Paz e Mirim,
Município de Conceição do Lago Açu, no programa “Água Doce” -
PAD, para instalação de um sistema de dessalinização. Não havendo
mais matéria para leitura, O Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados: Rigo Teles,
Wellington do Curso e Duarte Júnior. O Deputado Rigo Teles
parabenizou o prefeito de Itaipava do Grajaú bem como o Governador
do Estado, representado pelo vice-governador, Senhor Carlos Brandão,
e pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio
Honaiser, pela entrega de importantes obras no referido município. O
Deputado Wellington do Curso manifestou sua solidariedade com
familiares e amigos do soldado da Polícia Militar, Senhor Wanderson
Monteiro, assassinado em Imperatriz. Por fim, o Deputado Duarte
Júnior relatou que no bairro Parque das Palmeiras, existem mais de
cem residências que não têm acesso à energia elétrica, o que contraria a
Resolução Homologatória nº 2.357, de 12 de dezembro de 2017,
segundo a qual a cidade de São Luís se apresenta como uma cidade
onde esse serviço é universalizado, sendo garantido a todos. O
parlamentar destacou que esse direito existe somente no papel, pois
na prática aquelas pessoas que estão visivelmente à margem da sociedade
e não têm os seus direitos assegurados. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em primeiro turno, tramitação ordinária, o
Projeto de Lei n° 439/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem
nº 071/19), que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.709/2017,
que institui o subsídio de complementação ao Programa de Aquisição
de Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite e dá outras
providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, este Projeto foi aprovado e encaminhado ao
segundo turno de votação. Na sequência, o Parecer nº 508/19, da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 400/19, do Deputado Doutor Yglésio,
que dispõe sobre a instituição do “Programa Farmácia Solidária”, a ser
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde, foi rejeitado e o
Projeto de Lei retornou à comissão de mérito. Em segundo turno,
tramitação ordinária, o Plenário aprovou, 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); 054/19, do Deputado César Pires, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao engenheiro
Francisco de Assis Peres Soares e 074/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor
José Reis Neto (anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 084/19,
também do Deputado Adelmo Soares). Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa n° 099/19,
de autoria do Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Francisco Sales de
Oliveira, com parecer favorável da CCJC.  Os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 081 e 088/19, ambos do Deputado Doutor Leonardo
Sá e os Requerimentos n°s: 509/19, do Deputado Rildo Amaral e 517/
19, do Deputado Fernando Pessoa, foram transferidos devido à ausência
dos autores. Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s:
495/19, de autoria do Deputado César Pires, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 397/19, que dispõe sobre o plano de

carreira, cargos e vencimentos do quadro de pessoal efetivo da Secretaria
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; 514/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior,  no mesmo sentido, para votação do Projeto
de Lei nº 334/19, de sua autoria; 519/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no
dia 18 de outubro do corrente ano, em homenagem aos 29 anos de
pastorado do Padre Márvel Miranda Porto. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram  aprovados os Requerimentos nºs: 515/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja submetido ao Plenário o
Parecer nº 468/2019, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 327/19,
de sua autoria; 516/19,também do Deputado Duarte Júnior, solicitando
que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 18
de setembro do ano em curso, em razão de sua participação em audiência
judicial e 518/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando
que seja consignada nos Anais desta Casa, mensagem de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Socorro Brandão de Farias,
mãe do atual Prefeito de Bacabal, Edvan Brandão de Farias, que ocorreu
no dia 21 de setembro de 2019, no Município de Bacabal. Na forma
regimental o Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 061/19, de autoria da
Deputada Ana do Gás e 314/19, de autoria do Deputado Zito Rolim;
os Projetos de Resolução Legislativa n°s: 049, 050, 051 e 078/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio e 036/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; Requerimentos nos: 520, 521 e 522/19, de
autoria do Deputado Adriano; 523, 524, 525 e 526/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente, não houve orador inscrito.  No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Zé Inácio Lula e a Deputada Mical Damasceno
falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado
César Pires, pelo Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Zé
Inácio Lula defendeu o direito da Deputada Mical Damasceno de
homenagear a Ministra Damares, embora tenha ressaltado que discorda
da atuação da Ministra. A Deputada Mical Damasceno subiu à tribuna
para rebater as críticas sobre a homenagem à Ministra e reafirmou sua
posição de defesa dos valores do Evangelho. O Deputado César Pires
ressaltou que a polêmica acerca da homenagem à Ministra representa
um momento importante para a Assembleia e é uma oportunidade de
os jovens estudantes presentes na galeria exercitarem o espírito
democrático. 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, 24 de setembro de
2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputado
Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício. Doutora Cleide
Coutinho - Segunda Secretária Senhora.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo
Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil,
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Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Hélio Soares,
Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral 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 Expediente a seguir: Projeto
de Lei nº 478/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui o
Dia Estadual da Menina no Estado do Maranhão; Requerimentos nºs:
529/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
16 a 19 de setembro do corrente ano, conforme atestado médico; 530/
19, da Deputada Daniella Tema, enviando mensagens de pesar à família
do Senhor Noredin Andrade, popularmente conhecido como Noredin
“Estrela”, da Cidade de Tuntum, por ocasião do seu falecimento no dia
20 do mês em curso; 531/19, de autoria da Deputada Daniella Tema,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 02 a 05 de setembro do ano em curso, conforme
atestado e 532/19, da Deputada Detinha, para que seja discutido e
votado em regime de urgência, na Ordem do Dia da sessão seguinte, o
Projeto de Lei n° 411/2019, de sua autoria;  Indicações nºs: 1277 e
1278/19, ambas do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da
Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Lula que viabilize ambulâncias
com UTI para os Municípios de São Francisco do Maranhão e
Paraibano; 1279/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do
Estado do Maranhão, ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano do Maranhão, ao Secretário de Estado da
Cultura, ao Prefeito de São Luís, ao  Secretário Municipal de Trânsito
e Transportes de São Luís, o Senhor Canindé Barros e ao Secretário
Municipal de Cultura de São Luís  solicitando a adoção, no âmbito do
Programa Nosso Centro, da política “Beira Mar de Todos”, O
fechamento parcial da Avenida Beira Mar no trecho que vai desde o
encontro da Ponte José Sarney com a Rua do Egito, estendendo-se até
entrada do Terminal da Praia Grande, já localizada na Avenida Senador
Vitorino Freire, aos domingos, em horário coincidente com a realização
da Feirinha São Luís, realizada na praça Benedito Leite; 1280/19, do
referido Deputado, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda,
e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antônio Araújo solicitando: recomposição da pavimentação asfáltica
das ruas Cristiano de Oliveira, São Sebastião, São José e Rua da Saudade
pertencentes à Vila Janaína, nesta cidade. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pela Primeira Secretária, deferiu as Indicações acima citadas e concedeu
a palavra aos Deputados: Vinícius Louro, Andreia Martins Rezende,
Adelmo Soares, Ciro Neto e Wellington do Curso. O Deputado Vinícius
Louro fez uso da tribuna para destacar a extensa agenda do último final
de semana em que o Partido Liberal (PL) recebeu novas adesões como
a do prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor Edijacir Leite, e do ex-
prefeito de Alto Alegre do Maranhão, Senhor Liorne. A Deputada
Andrea Martins Rezende parabenizou a cidade de Vitorino Freire pelos
69 anos de sua emancipação e elogiou a atuação da prefeita Luana. O
Deputado Adelmo Soares se reportou à Audiência Pública sobre as
quebradeiras de coco, em que foi entregue uma pauta de reivindicações
aos representantes do Governo. Também reafirmou o compromisso da
Frente Parlamentar em defesa da agricultura familiar. No seu turno, o
Deputado Ciro Neto parabenizou os colegas farmacêuticos pelo dia
comemorativo da sua profissão e mencionou a Lei nº 11.092, de sua
autoria, que trata do consultório farmacêutico. Segundo o Deputado,
os farmacêuticos maranhenses têm muito a comemorar e finalmente, o
Deputado Wellington do Curso questionou novamente o Governo do
Estado sobre os super-salários da CAEMA e pediu transparência do
Governo quanto ao uso dos recursos. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em único turno, o Parecer nº 587/19, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação

final ao Projeto de Lei nº 194/19, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que institui no calendário oficial de eventos do
Maranhão a Semana de Prevenção à Gravidez não Planejada na
Adolescência, nas escolas do Estado. Este parecer foi aprovado e o
respectivo Projeto de Lei foi encaminhado à sanção governamental. O
Parecer nº 468/19, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 327/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, foi transferido a pedido do autor.
Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou
o Projeto de Lei nº 397/19, de autoria do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão, (Mensagem nº 01/19), que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Com
pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho, este Projeto foi encaminhado
à sanção governamental. O Projeto de Lei nº 334/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, foi transferido por 24 (vinte e quatro) horas,
atendendo pedido de vista ao Deputado Antônio Pereira. Em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei nºs:
061/19, de autoria da Deputada Ana do Gás, estabelece a Campanha
Estadual Maria da Penha e 314/19, de autoria do Deputado Zito Rolim,
que institui no calendário oficial do Estado do Maranhão, o Dia Estadual
do Turismo. Ambos os Projetos foram encaminhados à sanção
governamental. Com pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho, foi aprovado em primeiro e
segundo turnos e também, encaminhado à sanção governamental, o
Projeto de Lei nº 464/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe
sobre reestruturação organizacional, transformação e alteração de cargos
comissionados da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.  O Projeto de Lei nº 164/19, de autoria da
Deputada Doutora Thaiza Hortegal foi transferido devido à ausência
da autora. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 081/19, de autoria do
Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Padre Luigi Risso, natural de Roma-
Itália; 088/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede
a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Abraão
dos Santos Serra, natural do povoado Porãozinho, do Município de
Pinheiro; 049/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que aprova
a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar o Inciso I, e suas Alíneas “a” e
“b”, do Artigo 159 da Constituição Federal, para o fim de modificar a
composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
e do Fundo de Participação dos Municípios; 050/2019, de mesma
autoria, aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta
de Emenda à Constituição Federal, visando alterar os Artigos 166 e
198 da Constituição Federal, para o fim de estabelecer que a União
destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta
às ações e serviços públicos de saúde, excluindo do cômputo deste
percentual as emendas parlamentares ao orçamento federal; 051/19,
também de autoria do Deputado Doutor Yglésio, aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando acrescentar Inciso IV ao Artigo 60 da Constituição Federal,
para estabelecer a iniciativa popular para apresentação de Proposta de
Emenda à Constituição; 078/19, ainda de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, concede a Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego ao
Professor Doutor Rogério de Mesquita Teles e 036/18, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, concede a Medalha do Mérito Legislativo
João do Vale a Senhora Thaynara Oliveira Gomes. Submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos n°s: 523/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando regime
de urgência, para os Projetos de Resolução Legislativa nºs 038 e 066/
19, ambos de sua autoria; 524/19, de mesma autoria, para que seja
agendada para o dia 28 de novembro de 2019, uma Sessão Solene para
a entrega da Medalha Manuel Beckman aos Doutores Thiago Brhanner
Garcês Costa e Daniel Blume; 525/19,  também de autoria do Deputado
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Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados Neto Evangelista,
Duarte Júnior e Doutor Yglésio, enviando mensagem de congratulações
à Direção da TV Mirante, parabenizando-a pelo quadro que dá destaque
às ações parlamentares, apresentado pelo Jornalista Roberto Fernandes
Silva e 527/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 464/19. O Requerimento n°
509/19, do Deputado Rildo Amaral, foi transferido devido ausência do
autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
n°s: 517/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 403/2019, de sua autoria;
520/19, do Deputado Adriano, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio
Araújo, solicitando-lhes informações sobre a atual situação do projeto
de construção de 25 creches para atender a população da Vila Isabel e
bairros adjacentes; 521/19, do Deputado Adriano, solicitando ao
Governador do Estado e ao Prefeito de São Luís informações acerca
dos repasses à Escola Nossa Senhora da Guia no bairro da Vila Embratel
e o cronograma de verbas estaduais para manutenção da referida escola;
526/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito
pelo Deputado Professor Marco Aurélio,  enviando mensagem de pesar
aos familiares do Senhor Wanderson Monteiro dos Santos Silva, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 23 de setembro do ano em curso; 528/
2019, de autoria dos Deputados Rildo Amaral e Doutor Yglésio,
subscrito pelo Deputado Wellington do Curso, para que seja convocado
o Delegado de Polícia Civil do Município de Vargem Grande, Senhor
Pedro Henrique Hottes Adão, através da Comissão de Segurança Pública
desta Casa, para prestar, esclarecimentos sobre as circunstâncias em
que ocorreu a prisão do Senhor Antônio Onesipo de Lima Abreu Filho
e  533/2019, de mesma autoria ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando informações sobre a
atuação do referido delegado do Município de Vargem Grande, durante
prisão do Senhor Antônio Onesipo de Lima Abreu Filho. O
Requerimento n° 522/19, de autoria do Deputado Adriano, ao Prefeito
de São Luís, ao Secretário Municipal Extraordinário de Projetos
Especiais, Senhor Gustavo Marques e demais Secretarias, solicitando
informações acerca dos recursos aplicados no programa de recuperação
ambiental e melhoria da qualidade de vida da Bacia do Bacanga foi
indeferido. O autor recorreu da decisão da Mesa e o referido
Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Também foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 529/19, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio; 531/19, de autoria da Deputada Daniella Tema e
532/19, de autoria da Deputada Detinha. No primeiro horário do Grande
Expediente, o Deputado Wellington do Curso cobrou do Governo do
Estado a nomeação dos aprovados nos concursos do Estado. No tempo
dos Partidos e Blocos, não houve indicação das lideranças. 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, 25 de setembro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputado Glalbert Cutrim - Segundo Secretário,
em exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da
Medalha Manuel Beckman, ao Senhor Francisco Marialva
Mont’Alverne Frota, concedida por meio de Decreto Legislativo 452/
2014, oriunda do projeto de Decreto Legislativo 013/2013, de autoria

do Deputado Estadual César Pires. Convido para compor a Mesa o
Dr. Francisco Marialva Mont’Alverne Frota, homenageado desta
Sessão Solene. O Exmo. Senhor José Cursino Raposo, Secretário
Municipal de Planejamento, neste ato representando o Prefeito de São
Luís Edivaldo Holanda Júnior. Professora Nila da Conceição Cardoso,
da Coordenação do Núcleo de Educação a Distância da UFMA,
representando a Reitora Nair Portela. O Exmo. Senhor Teodoro Peres,
Procurador de Justiça. O Senhor Antônio Noberto, Presidente da
Academia Ludovicense de Letras. O Senhor Carlos Augusto Furtado
Moreira, Presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes Militares.
O Senhor Lino Moreira, ex-presidente da Academia Maranhense de
Letras. Destaco aqui a presença dos Deputados Duarte Júnior,
Deputado Zito Rolim estão presentes nesta Sessão Solene, o ex-
deputado Joaquim Haickel também aqui presente. E concedo agora a
palavra ao autor da proposição, Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus
abençoe todos nós e derrame copiosamente sem medidas suas bênçãos
sobre esta Sessão, sobre tua vida Marialva, da tua família e que permita
que eu possa vir aqui continuar a prestar reconhecimento dos
maranhenses à pessoa tão importante quanto você tem sido. Exmo.
Senhor Deputado Neto Evangelista, nosso amigo neste ato presidindo
esta Sessão Solene. Dr. Francisco Marialva Mont’Alverne Frota,
homenageado desta sessão, meu reconhecimento mais uma vez,
Marialva, por toda sua historiografia. Exmº Senhor José Cursino
Raposo, Secretário Municipal de Planejamento, neste ato representando
o Prefeito de São Luís, Deputado Edivaldo Holanda Júnior, Cursino já
faz parte da própria história da administração do Maranhão. Eu tenho
muito respeito também. Professora Nira de Conceição Cardoso,
Coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da UFMA,
representando nesse ato a Senhora Reitora Nair Portela; Excelentíssimo
Senhor Teodoro Peres, Procurador de Justiça; Senhor Antônio Norberto,
Presidente da Academia Ludovicense de Letras; Senhor Carlos Augusto
Furtado Moreira, Presidente da Academia de Ciências Letras e Artes
Militares; Senhor Lino Moreira, ex-Presidente da Academia Maranhense
de Letras; Senhores Acadêmicos; senhores Juízes; Senhores Promotores;
Professores, das mais distintas organizações acadêmicas. Aproveito
também para fazer citações dos Deputados Zito Rolim, Duarte Júnior,
do ex-Deputado Joaquim Haickel, aqui presente; dos funcionários desta
Casa; os jornalistas que estão cobrindo, a imprensa, de forma geral;
cinegrafistas; fotógrafos. Eu tenho participado de Sessões aqui,
ultimamente, que eu tenho por dever de justiça voltar a frisar que cada
vez que eu vejo aqui uma quantidade de acadêmicos desses, de cérebros
qualificados, como esse que eu vejo aqui, enaltece a minha alma e vejo
o tanto que é importante a gente homenagear pessoas como você,
Marialva, que só assim a gente homenageando pessoas desse quilate,
desse nível, que nós conseguimos fazer o presente da Academia aqui
conosco. E faço, Marialva, dentro dos sentimentos de justiça quando
esta Casa, eu propus e esta Casa aprovou por unanimidade, eu disse
que eu tinha cumprido o meu papel também de reconhecimento à
cidadania de maranhenses. Você, ao longo da vida, que eu conheço
como reitor da Universidade, como professor da UEMA também, eu
pude ver ali estampado no teu rosto a tua seriedade, os teus propósitos,
o teu talento, a tua criatividade, e isso tudo retratado num curriculum
que eu vou poder ler agora, daqui a pouco, que mais parece um tratado
literário do que propriamente um curriculum, tão vasta é a tua
experiência, a tua vida de homem no campo das artes, no campo da
produção científica, no campo da produção literária, no campo da
produção acadêmica, de um curriculum extenso, vasto, que poucas
vezes alguém teve a honra de um dia poder ler aqui nesta Casa. Tudo
isso me motivou, Marialva, para que eu pudesse fazer o meu
reconhecimento para você. Eu me lembro ainda como reitor, muito
novo, ainda como pró-reitor mais novo ainda, me estendeste as mãos
quando eu precisei, tornaste um conselheiro, tornaste mais do que um
conselheiro, tornaste um amigo para que eu pudesse levar a termo os
meus desejos de ser reitor. E cada vez que o mundo acadêmico,
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universitário, pendia contra mim, eu encontrava em ti uma pessoa que
me amparava nas tuas mãos, no teu pensamento. Tudo isso me faz
agora te trazer aqui nesta Casa, para que esta Casa possa te oferecer a
mais justa e maior homenagem, que é uma Medalha Manuel Beckman
que nós estamos te ofertando agora, mas é um merecimento puro,
Marialva, vou aqui despido de qualquer sentimento político e se eu
pudesse retirar o meu título de deputado, eu preferia botar assim:
Somos professores e amigos, Marialva, talvez eu me sentia bem mais
feliz do que propriamente como deputado a te homenagear. Mas o
destino me quis assim talvez pelas tuas mãos, tenho certeza, e pelas
mãos de muitos amigos, vocês me guindaram do mundo acadêmico
para o mundo político. E naquele momento também, eu tive em você e
em muitas pessoas da tua família as mãos estendidas digitando o meu
número para que eu pudesse estar aqui. Mas isso era muito pouco. A
tua ajuda que tu me deste na universidade, que tu me deste para poder
chegar aqui, nenhuma coisa dessa influenciou. Influenciou mais o teu
talento, a tua criatividade, a tua honradez, a tua probidade, a tua forma
de ver a vida, o teu sentimento igualitário e o teu sentimento de poder
ajudar os mais próximos. Se eu continuar aqui a falar de Marialva e
teve uma ou duas vezes aqui quase que eu tergiversei, mas era um
sentimento interno que me fez assim. Foram muitos momentos,
Marialva. E, como na liturgia aqui da medalha não permite
cerimonialista, eu serei o teu cerimonialista com muito orgulho e vou
ler aqui esse curriculum extenso. E o Marialva preocupado, parecendo
um menino, dizia assim: “Mas quem vai ler o meu curriculum, César?”
“Eu, Marialva”. “Mas César, se eu precisar e se eu não conseguir e se
eu chorar, eu posso chamar a minha família?” “É sua, Marialva, a
tribuna”. “Mas, César, tu vais ter ali um fotógrafo para fotografar a
minha família para mim guardar uma eternidade?” “Vai ter, Marialva”.
E há pouco ele me cobrava “Cadê o fotógrafo?” Eu digo: “Está aqui o
Lisboa, meu amigo, meu irmão. Está à sua disposição e da sua família”.
Gente, era alegria pura estampada no rosto que fazia a gente ficar cada
vez mais feliz de ter promovido esse ato aqui, por esse gesto nosso de
levar aqui. Mas não foi só meu, Marialva. Foi meu e de todos os
deputados, inclusive, do nosso Presidente Neto Evangelista, do
Deputado Zito Rolim, do Deputado Duarte Júnior e de todos os outros
que fizeram um dia a oportunidade de votar o “sim”, dizer o “sim”
para o reconhecimento dessa Casa para você. Talvez se ele estivesse
aqui depois que eu consegui aqui, com muito jeito, ler esse tratado, eles
fariam de novo, Marialva, porque é extensa a sua vida pública. Maior
é teu coração, não sei também se é maior do que esse Currículo.
Francisco Marialva Mont’Alverne Frota nasceu em Sobral, em 23 de
setembro de 1941. Filho de José Mendes Frota e Maria do Carmo
Mont’Alverne Frota, é casado com Maria Gerviz - perdoe se errei -
Barbosa Mont’Alverne Frota, e pai de Maria Marphisa, Maria Leticia,
Maria Carolina e Maria Ticiana. Formou-se em Direito pela a
Universidade Federal do Ceará, em 1966, e pós-graduou-se em 1968,
no Ceará. Exerceu as funções de Professor Titular da Faculdade de
Ciências Contáveis e da Faculdade de Engenharia Operacional, ambas
da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Também foi Procurador
da Companhia Docas do Ceará, de 1969 a 1971. Radicado em São Luís,
desde 1974, ano em que foi instituída a Companhia das Docas do
Maranhão, na qual também foi Procurador até 1977, foi professor de
Direito Administrativo da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA.
Foi diretor do Curso de Administração e do curso de Formação de
Oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Aí, Marialva, eu
faço uma pausa nesse Currículo. Foram essas mãos que assinaram as
tuas portarias para que você pudesse ser isso. E pense no orgulho que
eu tenho hoje de você ter contribuído para a ascensão daqueles dois
cursos. Membro fundador da Sessão Maranhense do Instituto Brasileiro
de Direito Processual Civil e do Instituto dos Advogados do Maranhão
em 1980. É sócio do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional.
Integrou o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do
Maranhão. Também pertenceu ao Conselho Estadual de Cultura do
Maranhão de 1982 a 1991. Foi representante da Academia Maranhense
de Letras, do Conselho Universitário da Universidade Federal do

Maranhão. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão,
ali ocupando a cadeira n° 48, patroneada por Sotero dos Reis. E abro
outro parêntese: ele foi tribuno nesta Casa, Sotero dos Reis, e um dia
um colega meu, uma discussão comigo, e eu disse assim: ‘Sotero dos
Reis deve estar tremendo com as tuas ignorâncias’. Gente, estou falando
de Sotero dos Reis, que, aliás, faço outro parêntese, quando a minha
ausência de conhecimento, mas a minha boa vontade eu pedi ao Buzar,
ao meu querido amigo Milson Coutinho, que estava com o projeto
quase feito e Sebastião Duarte, que vi por aqui, mas sumiu, para que
eles pudessem construir a história do Parlamento, lá de trás até os dias
atuais. Construíram. E lá foi que eu consegui entender que esses homens
foram os que tiveram oportunidade também de ter assento a essa Casa.
É detentor de diversas honrarias, dentre elas: a Medalha do Mérito
Timbira, do Governo do Maranhão; Medalha Amigo da Marinha;
Cidadão Honorário de São Luís; Medalha Simão Estácio da Silveira,
concedido pela Câmara de São Luís; Medalha Comemorativa do
Centenário da Academia Maranhense de Letras; Medalha do Mérito
Militar Brigadeiro Falcão, da Polícia Militar do Maranhão; Medalha
Antenor Bogéa, da OAB; Medalha Gomes de Sousa de Mérito
Universitário, da UEMA; Título de Professor Emérito da Universidade
Estadual do Maranhão; Membro da Academia Maranhense de Letras e
da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Marialva
Mont’Alverne é doutor de obras como: Ariel do Porto do Itaqui;
Sousândrade: o último périplo; Entre o Timbira e o Pastor Serrano;
Desde a Ribeira até a Ilha; Um Caminho Luminoso, 50 anos de Rotary
Clube de São Luís; Memorial da Saudade e A Senhora do Mosteiro.
Marialva, eu não sei se aqui está faltando, perdoe-me, o Título de
Cidadão Maranhense? Já tem? Faltou aqui. Vê como é extenso, que ele
se esquece de algo importante como ser maranhense. Com a concessão
da Medalha Manuel Beckman, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão faz justa homenagem ao Professor Doutor Marialva
Mont’Alverne Frota, pelos relevantes serviços já prestados à
população do Maranhão. Como eu disse, mais do que um currículo,
um tratado que vou guardar nas minhas memórias de um dia ter
oportunidade de ler aqui. Senhores, vamos agora ouvir o homenageado,
e você fique à vontade em poder trazer a sua família se a emoção tomar
conta de você, além daquilo que combinamos. Senhores, obrigado por
tudo, obrigado por estarem aqui conosco. Marialva, eu sou um homem
feliz em ter cometido uma justiça em teu nome e o reconhecimento
desta Casa ao grandioso homem público que você é. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Destaco ainda a presença aqui do ex-
Deputado Sérgio Frota, eu tive que botar os óculos aqui, Sérgio, para
poder lhe identificar, visual novo. Na verdade, quando eu olhei a barba
preta, eu falei: ‘Está parecido, mas não deve ser’, mas é. Seja bem-
vindo novamente a esta Casa, que também é sua. Dr. Paulo
Mont’Alverne Frota, também juiz do Trabalho que está aqui presente,
destacando sua presença aqui lembrado pelo homenageado. Deputada
Helena Duailibe também que abrilhanta com a sua presença esta Sessão
Solene. Convido o Deputado César Pires para fazer a entrega da
Medalha Manuel Beckman ao Senhor Francisco Marialva
Mont’Alverne Frota. Convido agora o Senhor Francisco Marialva
Mont’Alverne Frota, para fazer o uso da palavra, o nosso
homenageado.

O SENHOR HOMENAGEADO FRANCISCO
MONT’ALVERNE FROTA – Exmo. Senhor Deputado Neto Evangelista,
Presidente desta Sessão Solene. Exmo. Senhor Deputado César Pires,
autor da Proposição que me orgulha. Exmo. Senhor José Cursino
Raposo, Secretário Municipal de Planejamento, neste ato,
representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior.
Professora Nila da Conceição Cardoso, da Coordenação do Núcleo
de Educação à Distância da Universidade Federal do Maranhão,
representando a Reitora Nair Portela; Excelentíssimo Senhor Teodoro
Peres, Procurador de Justiça; Senhor Antônio Noberto, Presidente da



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUARTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2019 19
Academia Ludovicense de Letras; Senhor Carlos Augusto Furtado
Moreira, Presidente da Academia de Ciências e Letras e Artes Militares;
Senhor Lino Moreira, ex-Presidente da Academia Maranhense de Letras.
Minhas senhoras, meus senhores, convidados, confrades, minha querida
família, se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho
seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber, Ítaca Constantinos
Kavafis. Chego ao átrio da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, reduto augusto das decisões soberanas de seu povo já
brasonado com as investiduras cívicas de Cidadão de São Luís e Cidadão
Maranhense para agora receber a Medalha de Mérito Legislativo
Manuel Beckman por proposta do Deputado César Henrique dos
Santos Pires, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 452, de 18 de
março de 2014. Do alto dos meus 78 anos, com a felicidade indizível de
viver quase 50 anos no meio dos maranhenses, confesso que estou
envaidecido com a comenda que me foi concedida, símbolo perene do
ideal libertário dos maranhenses inaugural em nossa pátria. Exmos.
Senhores Deputados, sois ludovicenses porque esta cidade – la petite
ville aux palais de porcelaine - foi fundada a 08 de setembro de 1612
por Daniel de La Touche, sob o reinado de Luís XIII – Ludovicus Rex
Galliae. Sois também ilustres deputados, itacenses, de ítaca, cidade-
reino de Odisseu, o Ulisses dos Romanos. Ulisses representa a fidelidade
aos ideiais de seu povo, da cidade e da família, vencendo inauditas
dificuldades, ora perseguido por Posseidon ora protegido por Atena.
Os maranhenses são felizes pelos encantos do povo, pela beleza da
terra acolhedora, pelas artes que cultivam e pela família enobrecida por
princípios éticos. Eles realizam, em São Luís, o sonho da cidadania
política, tal como exercitada em Ítaca. Senhores Deputados, nasci na
primavera de 1941, em Sobral no Cear. O livro sempre foi meu
companheiro para as aulas que ministrei em duas universidades e para
deleite do espírito. Meu retrato espiritual está contido no ex-libris que
adotei: Nunquam de oculis recedant liber. “Nunca longe dos teus olhos
o livro”. Estudei no Seminário São José, de Sobral, e me graduei pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Integrei-me
nos serviços jurídicos do Porto do Mucuripe e, depois no do Porto do
Itaqui. Nesse claro recordar, levantando a romagem do tempo, sabia
que meu destino que a ítaca dos meus sonhos era São Luís do
Maranhão. Meu destino estava na luz dos olhos verdes de minha
mulher Maria Gerviz, que há quase 50 anos me guarda no coração e
ilumina meus caminhos. Maria Marphisa, Maria Letícia, Maria Carolina
e Maria Ticiana, são as filhas do nosso amor e que nos tornaram avós
de 9 netos. E no arco desse tempo amorável fui incorporando a luz da
cidade, a visão inefável, dos beirais e mirantes, ladeiras e escadarias,
lendas, folguedos e igrejas. É um devaneio desdobrar e reviver esse
tempo. É um alumbramento que me traz paz elísia. E digo com o
coração em festa, vivo um momento de bem-aventurança externo deste
púlpito cívico da Assembleia, minha maranhensidade adotiva, como
escolha adulta, como apelo do coração. São Luís é a minha ítaca, vim
para ficar. Sou feliz e realizado no plano familiar e cultural. Guarde-
me, Deus, e as águas talácicas desta Ilha fascinante. Exmº Senhores
Deputados, Deputado César Pires, os que conhecem a vida de V.Exa.,
filho de Codó, sabem que a sua atuação é diligente e firme na Assembleia
Legislativa do Maranhão em continuação à ação dinâmica que exerceu
por dois mandatos de fecunda e ampla visão no reitorado, concretizando
metas fundamentais do ideário da Universidade Estadual do Maranhão,
UEMA. Dou testemunho da visão expansionista do Reitor César Pires
ao tempo do meu exercício no Departamento de Direito, Economia e
Contabilidade do Curso de Administração e, depois, como Diretor
desse curso e do Curso Formação de Oficiais da Polícia Militar, CFO.
Mestre em Administração Universitária, o Reitor César Pires criou e
implantou o primeiro Mestrado da UEMA. Outra iniciativa de alto
valimento foi a implantação do Núcleo de Educação à Distância, NEAD,
hoje conhecido como UemaNet. Outro anglo que desejo destacar na
gestão do jovem Reitor César Pires e que também alterou
profundamente as perspectivas do professorado foi a rápida
interiorização do Programa de Capacitação de Docentes – PROCARD.
A visão administrativa de César Pires alargou-se para o exercício da

gerência da região Tocantina ampliando-se no exercício do cargo de
Secretário de Estado da Educação, área em que possuía largo tirocínio,
é ainda detentor da patente de Major reformado da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. No Parlamento do Estado desde 2003, o político
e educador tem ação brilhante, ascendeu aos cargos de 4º vice-presidente,
terceiro Secretário e primeiro Secretário, sucessivamente. Acresça ainda
ao currículo parlamentar do Deputado César Pires, a criação da Escola
do Legislativo de que foi o primeiro presidente, amplia-se o tino cultural
do Deputado César Pires com a criação do Memorial Parlamentar de
Proteção ao Patrimônio Histórico e Documental da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Incansável. o Deputado César
Pires criou a Fundação de Apoio à Comunicação. O Deputado não
esquece os tempos do seu exemplar reitorado, já presidiu a Comissão
de Educação desta Assembleia Legislativa, foi o 1º ouvidor desta Casa,
no plano da gestão universitária como dinâmico reitor da Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA, e como deputado de visão
desenvolvimentista da Assembleia Legislativa do Maranhão, César
Pires dá exemplo para a mocidade de uma cidadania plena que o torna
filho ilustre de Codó, como educador e como legislador cárpendese,
tua poma nepotes acentuou Virgílio no livro “Bucólicas”, teus netos
colherão os frutos. Os codoenses guardarão no Panteon Cívico da
Urbes o nome exemplar do educador César Henrique dos Santos Pires.
Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores, arrimado pela
lição de Frei Francisco de Mont’Alverne contida no sermão, É Muito
Tarde, pregado na Capela Imperial, dia 19 de outubro de 1854, na
presença de Pedro II, repito o que disse o venerando orador cego:
“Religião divina, misteriosa e encantadora, tu que dirigistes meus passos
na vereda escabrosa da eloquência. Completo eu, agora, concede-me
senhor um fluído pentecostal para falar do grande herói da história do
Maranhão Manuel Beckman. Presença avassaladora na reação da defesa
da liberdade popular, contra a tirania do estanco imposto pela coroa,
espoliando os filhos da terra do seu comércio da sua riqueza. Beckman
foi vereador em São luís e agricultor abastado do engenho Vera Cruz
nas terras férteis do Mearim. No fragor, da revolução Manuel Beckman
expulsou os Jesuítas de São Luís, os quais foram recebidos pelo Padre
Antônio Vieira no reino. Gomes Freire, tentado a captura de Beckman,
prometendo a extinção do estanco através de seus apaniguados.
Beckman teve vida famosa no Maranhão com vitórias e derrotas, mas
sempre pensando na causa da liberdade do seu povo. Foi exilado no
Gurupá. Exercitou sua liderança política como vereador na Casa da
Câmara. Conheceu a prisão em São Luís. Amargurado, deixou a luta e
voltou-se para o Mearim, para as atividades do seu engenho Vera
Cruz. O herói maranhense foi traído pela figura asquerosa de Lázaro
de Melo, que demonstraria ser amigo refalsado com agravante de ser
afilhado do líder revolucionário. A devassa levou Beckman, Jorge de
São Paio e Francisco Deiró a forca. A dez de novembro de 1685, na
praia do Armazém, na atual Avenida Beira Mar, Beckman foi enforcado,
mas antes da consumação do seu martírio, afirmou que morria contente
pelo povo do Maranhão. A justiça do Rei era cruel. Francisco Deiró,
mesmo fugitivo, foi enforcado em efígie. É momento de destacar para
os estudiosos as fontes antigas de Berredo, Bettendorf e Morais e de
louvar as pesquisas dos ilustres confrades Mário Meireles e Milson
Coutinho, integrantes da Academia Maranhense de Letras, cujos livros
são fundamentais para o estudo da personalidade de Manuel Beckman.
Exmos. Senhores Deputados, minhas senhoras, meus senhores, nesta
tribuna das liberdades e das reivindicações populares do Maranhão,
neste dia esplendoroso para mim, desejo na tranquilidade outonal de
minha vida deixar uma mensagem para a mocidade: guardai sempre em
suas vidas, em suas atividades o ideário de Manuel Beckman. Se fizerdes
isso, tereis a elevada compreensão da cidadania política e sua
descendência repetirá agradecida, em coro uníssono os versos finais do
poema Ítaca, de Konstantinos Kaváfis. Tu te tornaste sábio, homem
de experiência e agora sabes o que significam Ítacas. Minha querida
família, no fontanário de caras recordações desta hora feliz, quero me
dirigir aos meus netos Vitoria Helena, Astrid, Luiz Sérgio, Valentina,
Caio César, Arthur, Maria Luisa, Catarina e Betina, para lhes dizer:
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amai a Deus, ao Maranhão e a São Luís - cidade berço. Honrai a vossos
pais. Estudai sempre e sede conscienciosos na profissão escolhida. É
assim que vos vejo no futuro. Com a Eneida do poeta mantuano na
mão, repito como augúrio do avô: Sic itur ad astra. Assim se vai às
estrelas. Senhores Deputados, minhas senhoras, agradeço a concessão
da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, reconhecimento
da minha maranhensidade. Agradeço a presença de integrantes da
Academia Maranhense de Letras e da Academia Maranhense de
Ciências, Letras, da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes
Militares e da Academia Ludovicense. Agradeço a presença de minha
família e a dos que me estimam.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Bom, inicialmente, quero agradecer ao
Deputado César Pires pela oportunidade que dá a esta Casa, e
principalmente a mim, de presidir uma Sessão Solene tão importante.
O Senhor, com a sua história, engrandece a Medalha Manuel Beckman,
quando ela é colocada sobre seu peito. O senhor traz ao plenário desta
Casa ilustres pessoas da nossa sociedade maranhense, aqui eu cito dr.
José Carlos Sousa e Silva, Raimundo Marques, Pedro Ivo, pessoas
amigas que compõem também junto com o Senhor a história do
Maranhão. Agora, eu entendi por que Sobral tem um dos maiores
IDEBs do Brasil, porque lá nasceu esta mente brilhante e trouxe para
o Maranhão, contribui para o Maranhão, por todos os cargos que já
exerceu aqui citados pelo deputado César Pires, mas o Senhor vai
além, é mais comum que homens intelectuais levem a razão sempre à
frente tão somente a razão, e o Senhor, no seu pronunciamento ,
principalmente quando fala de sua família, principalmente quando fala
de sua esposa, percebi aqui a voz embargada e 50 anos parece que não
mexeu nenhum pouco com o coração deste homem apaixonado. Porque
falou aqui vários nomes, de filhos, de netos, mas embargou a voz
quando falou o nome da senhora, eu achei isso interessante. Estou
“puxando sardinha” para o Senhor aqui, o Senhor ficar ainda com uns
dez meses aí de respaldo em casa, viu? Deputado César, o currículo
aqui apresentado pelo Senhor, do nosso homenageado, eu não tenho
dúvida de que a Assembleia Legislativa quando aprovou por
unanimidade o Requerimento por V. Exa. tinha certeza do que estava
fazendo concedendo a maior honraria desta Casa a um tão brilhante
homem como é Marialva. E como disse no início da minha fala, eu
encerro agradecendo a oportunidade de presidir esta sessão. E eu levo
comigo uma coisa de vida, que a experiência é algo... Alguns jogam a
experiência fora. Eu costumo cultuar a experiência, porque não há
nenhuma escola mais importante do que a vida, sobretudo, quando é
vivida da forma como o senhor viveu, contado aqui pelo Deputado
César Pires. Portanto sinto-me honrado, lisonjeado e jamais esquecerei
da presidência desta sessão. Que o Maranhão continue honrando
homens e mulheres que honram a história do nosso estado. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada esta presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1069/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DISPENSAR o Coronel QOPM MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA MARQUES PIMENTEL, matrícula nº 1635150, da
Função de Chefe do Gabinete Militar    desta Casa Legislativa, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 02 de

outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada DANIELLA TEMA - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1070/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR o Coronel QOPM MARCELO DOS
SANTOS JINKNIGS, matrícula nº 1411735, para a Função de Chefe
do Gabinete Militar desta Casa Legislativa.

Art. 2º Nas faltas ou impedimentos do Chefe de Gabinete
Militar  designado no art. 1º, as atribuições sob sua responsabilidade
serão desempenhadas pelo Tenente Coronel QOPM JOSELITO
MENDES COSTA, matrícula nº 1646496.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, devendo os seus efeitos retroagirem a 1º de outubro do ano
em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 02 de

outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada DANIELLA TEMA - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  1093/19

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 92, § 1º do Regimento Interno   ;

RESOLVE:

Convocar SESSÃO SOLENE, a ser realizada no dia 17 de
outubro de 2019, as 11:00 horas , destinada a homenagear os 30 anos
de promulgação da Constituição do Estado do Maranhão .

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 08 de outubro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andréia Martins Resende - Primeira Secretária. Deputada
Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1067/2019, de 02 de outubro de 2019, exonerando, a
pedido, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL CARVALHO JÚNIOR,
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em
curso.

Nº 1068/2019, de 02 de outubro de 2019, nomeando
CLAUTON CESAR ROCHA FROZ, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1071/2019, de 02 de outubro de 2019, exonerando
STEYCE KEULY COSTA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1072/2019, de 02 de outubro de 2019, nomeando
WILLIAM SANTIAGO DE SOUZA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1064/2019, de 30 de setembro de 2019, nomeando
CLEUDIANA TORRES DEÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.
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Nº 1073/2019, de 03 de outubro de 2019, exonerando

WESLEY JORGE QUINTILIANO, 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 1074/2019, de 03 de outubro de 2019, nomeando LUANA
TEIXEIRA MOTA NORONHA OLIVEIRA, 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 1075/2019, de 03 de outubro de 2019, exonerando MARIA
GILNETES NASCIMENTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.

Nº 1076/2019, de 03 de outubro de 2019, nomeando WESLEY
JORGE QUINTILIANO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
outubro do ano em curso.

Nº 1077/2019, de 03 de outubro de 2019, exonerando
LEYDIANE SILVA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1078/2019, de 03 de outubro de 2019, nomeando
LEYDIANE SILVA DOS SANTOS, 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 1079/2019, de 04 de outubro de 2019, exonerando MARIA
ELIS REGINA OLIVEIRA GALVÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1080/2019, de 04 de outubro de 2019, nomeando SAMIRA
ABREU SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1081/2019, de 04 de outubro de 2019, exonerando
DANILO NOLETO DE SOUSA, do 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 1082/2019, de 04 de outubro de 2019, exonerando DAYSE
FERNANDA OLIVEIRA DE CARVALHO, 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 1083/2019, de 08 de outubro de 2019, exonerando CIRO
RAFAEL SANTOS LINDOSO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1084/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando
VALDEMIR MACHADO DINIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1085/2019, de 08 de outubro de 2019, exonerando JOSE
ALBERTO MENEZES ALENCAR, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1086/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando
MARLUCE CAROLINA NUNES FERNANDES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1087/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando BRUNO
DA ROCHA SANTANA, 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 1088/2019, de 08 de outubro de 2019, exonerando
WAACKSILENE DA SILVA MARQUES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1089/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando
FERNANDA AGUIAR PORTELA COSTA, para o Cargo em

Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1090/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando
WAACKSILENE DA SILVA MARQUES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso

Nº 1091/2019, de 08 de outubro de 2019, exonerando ROSA
MARIA FERNANDES, 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 1092/2019, de 08 de outubro de 2019, nomeando LYA
DIAS DA SILVA, 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.

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº 006/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 321/2019, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o
fornecimento do “botão do pânico” para as mulheres em situação de
risco nas condições que especifica.

Registra a justificativa do autor, que somente em 2018, A
Delegacia da Mulher localizada em São Luís recebeu, 1870 denúncias
de mulheres ameaçadas por companheiros ou alguém de convivência
familiar. Ao todo, foram 1625 inquéritos instaurados, 3789 pedidos de
medidas de proteção e 433 prisões. Só agressão física somou mais
1120 casos em toda a região metropolitana da capital. Em Imperatriz,
nos quatro primeiros meses de 2019, o Centro de Referência e
Assistência a Mulher (Cram) já realizou atendimento para 182 mulheres.
Segundo o Cram de 182 casos, 123 nunca tinham passado pelo órgão.
Em geral, a violência e o assassinato de mulheres no Estado do
Maranhão sofreram grande aumento na última década e o
descumprimento de medidas protetivas estabelecidas pela Lei 11.340/
2006 – Lei Maria da Penha, somado a lentidão do judiciário, tem
contribuído para a impunidade daqueles que cometem atos de violência
contra a mulher. Fato é que o Estado é o líder de aumento na taxa de
mortes a cada 100 mil habitantes entre 2006 e 2016, segundo Atlas da
Violência. Ações recentes de combate à violência e educação sobre
gênero podem frear índices, afirmam especialistas. Assim como ocorrem
no Estado do Maranhão, outros Estados do Brasil enfrentam problemas
com relação a criação de políticas de proteção e combate à violência
contra a mulher. Nesse sentido, em 2013, o Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo (TJ-ES) em parceria com a Prefeitura
Municipal de Vitória, lançaram um projeto inovador que promovia o
acesso rápido e fácil de vítimas de violência doméstica e familiar à
polícia militar. O Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP), conhecido
comumente como botão de pânico, aparelho portátil e com custo orçado
em aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais), tem única finalidade a
promoção de meios que garantam a efetiva proteção de mulheres
atingidas pela violência doméstica. O DSP funciona com um dispositivo
de geolocalização, permitindo o reconhecimento rápido e fácil do local
das possíveis ocorrências de violência. Com rede de acesso a Guarda
Municipal local e possibilidade de gravação de áudios, o botão do
pânico também atua na vigilância da vítima que, pelo déficit no número
de agentes disponíveis, muitas vezes, encontra-se desamparada por
tal instituto. Assim, apresentando resultados positivos, o aparelho
mostrou-se um instrumento complementar as Leis de proteção em
vigor, tanto que foi reconhecido ao conquistar o 10º Prêmio Innovare
em 2013, na categoria Tribunal. Foram observadas também variações
quanto a forma como o dispositivo se apresenta, sendo disponibilizado
virtualmente, através de um aplicativo. Sua estrutura física também
pode variar, podendo ser adquirido sob a forma de pulseiras e colares
discretos. A exemplo do que vem acontecendo em outros Estados que
já adotaram em complemento a medida protetiva determinada pelo
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Poder Judiciário, a distribuição de dispositivo de segurança, assegura à
vítima não sofrer novas violências ou mesmo não correr risco de vida
pelo agressor, principalmente aqueles que tem que manter distância
por determinação da Justiça, e muitas vezes não cumprem pela falta de
condição de controle. É o chamado botão do pânico. A polícia acionada
pelo alarme do dispositivo tem condições de chegar minutos depois e
prender o agressor, antes que ele cometa outro delito. O botão do
pânico é um aparelho que a mulher deve acionar sempre que estiver
correndo risco de ser agredida. Quando alguém aperta o botão do pânico,
dispara um alarme em uma sala, onde funciona o videomonitoramento
da Polícia especializada no combate à violência contra mulher, que
imediatamente pode acionar uma viatura que é deslocada para atender
a ocorrência. Esse sistema disponibiliza um mapa, facilitando a
localização exata onde está a mulher vítima da agressão. Além do mapa,
o policial que vai atender a ocorrência também recebe, no telefone,
fotos da vítima e do agressor, podendo distinguir exatamente quem
está oferecendo ameaça naquele momento. A Justiça que seleciona
quem vai receber o aparelho ou aplicativo de segurança, que
prioritariamente deve elencar mulheres que são agredidas mesmo com
a medida protetiva. Essa possibilidade inibe os agressores, que
comumente são os companheiros, ficando com receio de agir e assim se
preserva a segurança da mulher contra atos covardes cometidos contra
ela.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente
pela aprovação da matéria, (Parecer nº 512/2019). Posteriormente,
a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.

Avaliando o que estabelece a propositura acima, pode-se
afirmar que o Projeto de Lei está amparado no princípio da finalidade,
por buscar atender às necessidades da população, buscando garantir a
disponibilização de mecanismo que visa assegurar a aplicação das
medidas previstas na Lei nº 11.340/2006- Lei Maria da Penha.

Em virtude das considerações, acima apontadas, o presente
Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo,
no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o presente Projeto de

Lei é oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o
interesse público e, também, atendendo a legislação pertinente.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº321 /2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em  08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Felipe dos Pneus
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

PARECER Nº 018/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei 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.”

  Em sua análise preliminar sobre o Projeto de Lei, a Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade (Parecer nº 536/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, cabe-
nos na qualidade de Relator designado, apreciá-la nos termos art. 30,
inciso V, do Regimento Interno consolidado.

Observa-se, que a medida sob exame, propõe a instituição do
Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA, o qual tem por objetivo
a reorganização do sistema de inspeção de produtos de origem animal
no Estado do Maranhão com vistas a promover, por meio da
padronização de procedimentos de inspeção e fiscalização, a
equivalência entre os Serviços de Inspeção Municipais e o Serviço de
Inspeção Estadual – SIE, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios norteadores da
Administração Pública, dentre os quais podemos citar a eficiência da
Administração, portanto, a proposição de Lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº

368/2019, de autoria do Poder Executivo, considerando para tanto que
foram atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade.

É o voto.

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

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

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Rigo Teles

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 019/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito 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.”

Destaca-se que, o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 614/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
texto original.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há análise
de mérito a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente
Comissão.
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Em suma, a Propositura de Lei, 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.

Com efeito, o requisito precípuo é o interesse público, neste
caso, consubstanciado no atendimento às necessidades da
Administração Pública, visto que o Programa de que trata a Lei nº
10.595, de 24 de maio de 2017 (objeto da alteração proposta), determina
que 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.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 459/2019, nos termos do voto da Relatora.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relatora: Deputada Mical Damasceno

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Rigo Teles

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 020/ 2019

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

Complementar Estadual  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).

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 563/2019), nos termos
regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica
Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar propõe
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.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que
a medida ora proposta, se justifica pela necessidade de alteração da lei
supramencionada a fim de garantir aos magistrados maranhenses a
incorporação do tempo de serviço anteriormente prestado para todos
os fins, uma vez que inexiste regulamentação específica, aplicando-se,
subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do
Maranhão, que só permite utilizar o tempo de serviço estadual.

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

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

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

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 009/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Rigo Teles

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 021/ 2019

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

Complementar Estadual  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).

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 613/2019), nos termos
regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica
Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar visa alterar
o 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.
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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, como
bem esclarece a Mensagem que encaminhou a propositura de Lei a esta
Casa Legislativa.

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

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

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 010/2019, nos termos do voto
da Relatora.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relatora: Deputada Mical Damasceno

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Rigo Teles

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER  Nº440 /2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 350/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que Proíbe que as empresas de concessão de água e energia
elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços, em
dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.

A intenção do referido projeto, segundo a integra é que as
empresas de concessão de serviços públicos de água e energia elétrica,
proibidas de suspender o fornecimento residencial de seus serviços, às
sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil que
antecede a feriados, por falta de pagamento de suas respectivas contas.

Ademais, o Projeto de Lei prevê que o consumidor que tiver os
serviços de água e energia elétrica suspensos nos dias especificados,
ficará desobrigado do pagamento do débito que originou o referido

corte, sem prejuízo de ações judiciais que o consumidor decida ingressar
por eventuais perdas e danos.

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, está regulando
condições para a prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica e água tratada, no âmbito do Estado do Maranhão.

Vale aqui destacar que esta Douta Comissão já se manifestou
anteriormente sobre a matéria, com parecer contrária à propositura de
lei, tendo o autor reapresentado o projeto, nos termos regimentais.

Apesar de parecer uma boa intenção do Senhor Deputado
Duarte Júnior, não se pode deixar de abordar que a proposta em comento
não poder ser aprovada pela Casa, tendo em vista ser totalmente
contrária à Constituição, o que não é permitido em nosso ordenamento
jurídico.

Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 é classificada
como uma Constituição rígida, cujo processo de elaboração é mais
complexo do que os das leis ordinárias. Sendo assim, justifica-se a
supremacia da Constituição Federal frente às demais normas,
possibilitando-se, assim, um controle, tanto formal quanto material.
Isso quer dizer que qualquer lei que venha contrariar as disposições da
Carta Magna deve ser repelida, exatamente o caso do projeto de lei sob
exame.

Verificando o texto constitucional, mais precisamente no seu
artigo 22, inciso IV, percebe-se que há disposição expressa no sentido
de compete privativamente à União legislar sobre águas, energia,
informática, telecomunicações e radio fusão. Desta maneira, não pode
o Estado impor regras às fornecedoras de energia, água e telefonia no
que se refere ao corte por falta de pagamento, o que se verifica
totalmente equivocado o projeto de lei em análise.

“Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(....)
IV- águas, energia, informática, telecomunicações e

radiodifusão”
Portanto, o texto constitucional é claro ao reservar a iniciativa

do projeto em comento à União, não cabendo ao Parlamentar propor
tal legislação.

A inconstitucionalidade do referido projeto é marcante, não
havendo necessidade de análises mais complexas: como não se trata de
projeto de lei vindo da União, não há falar em regulamentação acerca de
energia, águas, ou telecomunicações em geral. Haveria uma exceção se
uma lei complementar autorizasse o Estado a legislar sobre tais
matérias, conforme previsto no parágrafo único do Art.22 da CF/88, o
que não é o caso em espécie.

Vê-se que, por mais que a intenção do projeto seja guardar o
consumidor, não se pode aceitar uma flagrante inconstitucionalidade.
Matérias referentes a energia, água e telecomunicações são de
competência da União.

A Suprema Corte possui firme entendimento no sentido
da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas
relações jurídico-contratuais entre Poder concedente Federal
(CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV) ou Municipal (CF/88, art. 30, I e V)
e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a
alterações das condições estipuladas em contrato de concessão
de serviços públicos, sob regime Federal (serviço de energia
elétrica) ou Municipal (serviço de esgoto e abastecimento de
água), mediante a edição de leis estaduais, afetando o equilíbrio
financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito
administrativo (ADI 2.337-MC/SC e ADI 3.729/SP).

O projeto de lei sob exame viola a Constituição Federal, visto
que os artigos 21, XII, b, determina que compete à União explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os
serviços e instalações de energia elétrica. Além disso, o art. 22, IV,
estipula que compete privativamente à União legislar sobre energia.
Os estados somente podem dispor sobre questões relativas às matérias
de competência privativa da União quando autorizados por lei
complementar - art. 22, parágrafo único, da CF/88 - o que não ocorre
no caso.
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Nesta toada está o art. 175, do texto magno que, seguindo o

critério de interesse para definição da competência legislativa privativa,
conservou à União a competência de legislar sobre os serviços prestados
por ela, senão vejamos:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
(...)
II– os direitos dos usuários;
III–política tarifária;”

Assim, eventual Lei Estadual, ao versar sobre proibição de
cortes em vésperas de feriados e finais de semana ou sobre qualquer
outro tema que flua no Contrato de Concessão, incorre em evidente
inconstitucionalidade formal, pois além de afrontar o art. 22, inciso IV,
da CF/88, faz menoscabo da regra constitucional de proteção da
“política tarifária” estabelecida no inciso III, do parágrafo único, do
art. 175, da CF/88, elemento indispensável para a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro inerente ao Contrato de Concessão.

Portanto, tal regulação invadiu matéria cuja competência
legislativa pertence privativamente à União e interferiu indevidamente
na relação contratual estabelecida entre o poder concedente federal e a
concessionaria do serviço público.

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

somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 350/2019, por encontra-se
eivado de inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 350/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 467/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 351/2019, de autoria do Senhor Deputado Rigo
Teles, que Proíbe as Instituições Financeiras, no âmbito do Estado do
Maranhão, ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com
aposentados e pensionistas através de contato telefônico.

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

O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão aduz que,
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

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

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada
para a matéria. No caso em tela, os projetos que se apresentam são de
Leis Ordinárias, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

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

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes
federados não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do
poder de suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar
questionamentos quanto à legitimidade de construção legislativa local
quando já existe norma federal a tratar do tema, no presente caso, as
dúvidas quanto a essas limitações são totalmente defenestradas pela
própria Lei Federal aplicada ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
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a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Noutra quadra, no que toca ao arbitramento de multas e
punições, estas decorrem naturalmente do poder de polícia estatal,
estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade haja vista que
devem possuir conteúdo didático para coibir a reincidência do
comportamento reprovável, bem como possibilitar a prevenção de
novas práticas consumeristas lesivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de: [...] 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria
prática da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

 Observa-se que o presente Projeto de Lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da
legislação federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que
esse coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
da República, bem como com o Sistema de Proteção ao
Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 351/2019, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 351/2019, contra o voto do
Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 570/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 453/2019, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda, e dá outras providências.”

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Conselho
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CONSET, órgão
colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Economia
Solidária que decidirá, em caráter permanente e deliberativo, sobre as
políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e
renda e à qualificação profissional no Estado do Maranhão, com a
finalidade de observar as determinações da Lei Federal nº 13.667, de 17
de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego -
SINE.

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

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

Consoante o art. 43, da Constituição Estadual é da competência
privativa do Governador do Estado a organização administrativa;
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, senão
vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
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IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).”

Com efeito, o presente Projeto de Lei obedece a reserva de
iniciativa, bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim
formalmente constitucional.

Ressalta-se, por oportuno, que em relação ao conteúdo do
Projeto de Lei não vislumbramos nenhuma irregularidade, sendo
materialmente constitucional, assim como não há nenhuma
ilegalidade e adequa-se à técnica legislativa.

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

Lei nº 453/2019, na forma do texto original, em face de sua legalidade,
juridicidade e constitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 453/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 582/2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 366/2019, de autoria
do Senhor Deputado Adriano, que Estabelece a obrigatoriedade de
disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas,
cantores ou instrumentistas locais em eventos musicais que contenham
financiamento público estadual e das outras providências.

Em síntese, a empresa, associação, entidade, organizador de
evento, ou similar, que receber subvenção social, ou financeira, ou
auxílio financeiro, do Poder Público Estadual ou através dele, para
realização de Shows, exposições, eventos artísticos, culturais, musicais,
e similares, deverá obrigatoriamente destinar no mínimo 70% (setenta
por cento), do valor do recurso público recebido, para contratação de
artista local para apresentação e/ou exposição no mesmo evento.

Sendo assim, o recurso público de que trata a proposição,
apenas será liberado após efetiva comprovação, da realização de
contrato prévio com artista local, devidamente legalizado, nos termos
do caput deste artigo.

Outrossim, entende-se como artista local, para os fins deste
projeto, os grupos, artistas, bandas, músicos e afins, sediados no Estado
do Maranhão, independente da nacionalidade ou naturalidade dos
artistas. 

Por último, estabelece que caso não sejam cumpridas as
exigências da presente na proposição por fraude, será o infrator
impedido de receber novo recurso público, e havendo a participação
de artista local, este não poderá ser contratado com utilização de recurso
do Tesouro Estadual ou através dele, por 08 (oito) anos, a contar da
data do fato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº Lei n° 366/2019apresentado.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

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

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

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

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa e
matéria orçamentária. [..]”

Ultrapassando os aspectos formais, a Corte Constitucional
decidiu que:

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

Nesse contexto, apesar de aparentemente tentar tratar de
matéria afeta as cultura e direito econômico, em virtude da competência
concorrente, o projeto adentra substancialmente na liberdade econômica
e organizacional das empresas, associações, entidades, organizadores
de eventos, ou similar, que realizam eventos culturais, sob pena de
intromissão indevida na atividade econômica, ferindo o princípio da
livre iniciativa e proporcionalidade (art. 170, da CF/88).

O fato dessas entidades receberem subvenções sociais,
financeiras ou auxílio financeiros do Poder Público não autoriza a
realização de ingerências do Estado sobre a organização e contratação
de artistas, grupos, bandas, músicos ou afins maranhenses em geral.

Além disso, a utilização de 70% (setenta por cento) do valor
do recurso público recebido, para a contratação de artistas locais em
apresentações ou exposições nos eventos, afigura-se totalmente
desproporcional, podendo inclusive inviabilizá-los.

Portanto, a proposição em análise possui vício formal e material
de constitucionalidade, pois viola a iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, além dos princípios da ordem econômica, em
especial o princípio da livre iniciativa e intervenção na atividade
privada das empresas (art. 170, da CF/88).
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VOTO DO RELATOR:

Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
366/2019, em face da sua inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
366/2019, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores
Deputados Antônio Pereira e César Pires.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 597/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 454/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social - FES e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe institui o Fundo Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social - FES, de natureza contábil-financeira,
vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, destinado
a promover a modernização e o desenvolvimento dos órgãos que
compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública, por meio de
programas e projetos na área de segurança pública e defesa social.

Ademais, constituem receitas do Fundo Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social - FES: recursos transferidos, pela União, na
modalidade fundo a fundo; receitas provenientes de outras transferências
que o Estado tenha direito de receber por força de lei ou de convênios
na área de segurança pública; recursos provenientes de convênios ou
contratos, acordos, contratos de repasse, termos de parceria e outros
instrumentos congêneres firmados com a União, Estados e Municípios;
doações, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras ou organizações
multilaterais; dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe
venham a ser atribuídos; recursos decorrentes da aplicação de multas
contratuais; outros recursos eventuais.

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

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

A Magna Carta Federal estabelece normas sobre a competência
dos Poderes para deflagrar o processo legislativo. Essas normas devem
ser observadas compulsoriamente pelos Estados-Membros nas suas
Constituições Estaduais, em obediência ao princípio da simetria
constitucional.

O princípio da simetria se traduz no dever das Constituições
Estaduais possuir similaridade entre os institutos jurídicos da

Constituição Federal.
O art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Estadual em repetição

obrigatória da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que são de
iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que disponham
sobre: “organização administrativa e matéria or-çamentária” e
“criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual”.

Outrossim, o art. 138, da Constituição Estadual, estabelece
que a instituição de fundos deverá ser precedida de prévia autorização
legislativa, in verbis:

“Art. 138 São vedados:
[...]
IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem a
prévia autorização legislativa.”

A autorização se materializa com o envio do Projeto de Lei
para esta Casa Legislativa para que possa ser analisado e votado pelo
Parlamento, nos termos do processo legislativo.

Com efeito, o presente Projeto de Lei cumpre a reserva de
iniciativa, sendo formalmente constitucional e no mais não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material, ilegalidade ou
antijuridicidade, podendo assim adentrar no ordenamento jurídico.

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

454/2019, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, para apreciar
a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 454/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 611 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 428/2019, de
autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a
proteção às gestantes participantes de concursos públicos estaduais,
as quais poderão requerer o adiamento do teste de aptidão física
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independente de previsão expressa no edital do concurso, em data
diversa da prevista.

Prevê a proposição que a candidata que desejar remarcação da
prova física deverá comprovar documentalmente o estado de gravidez,
por declaração de profissional médico ou clínica competente, devendo
ser juntado exame laboratorial comprobatório.

Por fim, resta previsto pelo projeto que, requerida a remarcação
dos testes de aptidão física, o dia, o local e o horário do exame serão
determinados pela banca realizadora do concurso público em prazo
não inferior a 60 dias e não superior a 90 dias da data do término da
gravidez, devendo este fato ser comunicado formalmente pela candidata
à entidade responsável, sob pena de exclusão do concurso público.

Diante da ausência de uma norma regulamentadora sobre os
concursos públicos no nosso país, diversas situações geram afronta
pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais.

Sobre o tema específico de teste de aptidão física para
candidatas que se encontram em situação gestacional, a Suprema Corte
do Brasil tem entendido que não afronta o princípio da isonomia a
remarcação da prova física diante de motivo de força maior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. PROVA FÍSICA. REMARCAÇÃO.
POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não implica em ofensa ao
princípio da isonomia a possibilidade de remarcação da data
de teste físico, tendo em vista motivo de força maior. II –
Agravo regimental improvido.” (AI 825545 AgR, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 13/04/2011, DJe-084 DIVULG 05-05- 2011
PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-03 PP-00623)
“AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR, AJUIZADO INCIDENTALMENTE A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA
SUBMETIDA A PARTO. DESIGNAÇÃO DE NOVA
DATA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO
DO PEDIDO. 1. O indeferimento do pedido tornaria inócuo
o provimento jurisdicional a ser proferido com o julgamento
do recurso extraordinário. 2. Há, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, decisões favoráveis à tese veiculada no
apelo extremo (REs 179.500, da relatoria do ministro Marco
Aurélio; e 376.607-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau,
entre outros). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 577309 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, DJe-043 DIVULG
03-03-2011 PUBLIC 04-03-2011 EMENT VOL02476-01
PP-00120)

Desta feita, perfeitamente possível aplicar tal entendimento
em normativo estadual, visando garantir às gestantes o direito de
remarcar a prova de aptidão física, nos termos apresentados pelo
projeto.

Além disso, referida matéria não afronta competência
constitucional dada ao chefe do Executivo para legislar sobre direitos e
deveres dos servidores públicos, tendo em vista não se tratar ainda de
direitos de servidores, mas sim da garantia constitucional é igualdade,
tratando os desiguais na medida de suas desigualdades.

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

428/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 428/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 615/2019

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

legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 455/2019, de
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Política Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social, cria o Conselho Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social e dá outras providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, tem por finalidade a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por
meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos
de segurança pública, e a defesa social do Estado, em articulação com
a sociedade, em atenção ao disposto no art. 3º, da Lei Federal nº 13.675,
de 11 de junho de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança
Pública e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Esclarece a Mensagem Governamental que a medida ora
proposta tem por objetivo dar efetividade às disposições do art. 144,
da Constituição Federal, por meio de atuação conjunta, coordenada,
sistêmica e integradas dos órgãos de Segurança Pública e Defesa Social
da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em
articulação com a sociedade.

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.

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

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

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

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 455/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 619 / 2019

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 297, de
26 de agosto de 2019, que “Altera a Lei nº 10.794, de 28 de fevereiro
de 2018, que dispõe sobre a implementação do Programa ‘Adote uma
Casarão’ pelo Governo Estadual e dá outras providências, e a Lei nº
10.997, de 29 de março de 2019, que institui o Programa Estadual
‘Habitar no Centro’.”

A presente medida tem por finalidade expandir as áreas de
atuação delimitadas pelas referidas normas, a fim que possam coincidir
com a área de atuação do Programa Nosso Centro, instituído pelo
Decreto nº 34.959, de 26 de junho de 2019, vez que tanto o Programa
Adote um Casarão quanto o Programa Habitar no Centro fazem parte
da estratégia de revitalização da região central de São Luís.

Relativamente ao Programa Adote um Casarão, propôs-se a
alteração de alguns dispositivos da Lei nº 10.794, de 28 de fevereiro de
2018, com vistas a possibilitar, além da concessão de uso, a utilização
de outros instrumentos jurídicos aptos a garantir o uso privativo de
bens públicos por particulares.

Em relação ao Programa Habitar no Centro, as alterações à Lei
nº 10.997, de 26 de março de 2019, em linhas gerais, têm por finalidade
adaptar alguns pontos do Programa às especificidades das residências
do Centro Histórico, bem como conferir tratamento semelhante ao que
já ocorre no Programa Adote um Casarão, nos casos de abandono do
bem ou de alteração de uso do imóvel.

A partir das alterações propostas, será possível ampliar a
captação de recursos e os investimentos no Complexo Histórico da
cidade de São Luís, aumentando, por conseguinte, o potencial turístico
e a perspectiva de retorno em crescimento econômico para a região e
para o Estado, sendo essa a relevância da matéria, como bem esclarece
a Mensagem Governamental.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004 e art. 42, §§1º
ao 12 da CE/89.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas

Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

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

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

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, sendo
assim formalmente constitucional, in verbis:

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

Em relação a matéria não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da

estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem     nº 070/2019, de autoria do Governador do Estado, as
alterações são necessárias para expandir as áreas de atuação do
Programa, bem como possibilitar a utilização de outros instrumentos
jurídicos para o uso de bens públicos por particulares. Sendo assim,
consideramos que a Medida Provisória é conveniente, oportuna e de
interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 297/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 297/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 620 2019

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 298, de
11 de setembro de 2019, que “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de
1997, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, de
pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 19, da Constituição Estadual,
e altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, que dispõe sobre o
estatuto dos servidores públicos civis do Estado e dá outras
providências.”

A Medida Provisória está reincluindo no texto da Lei nº 6.915/
1997 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, de
pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 19, da Constituição Estadual”
a possibilidade de contratação para serviço de atendimento
socioeducativo aos adolescentes em conflito com a Lei.

Também, a Medida Provisória, em análise, está alterando o
Estatuto do Servidor Público prevendo a possibilidade da carga horária
semanal de trabalho ser cumprida em regime especial de plantão.
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De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução

Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004 e art. 42 §§1º
ao 12 da CE/89.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações
estabelecidas na Magna Carta da República para edição de MP, sendo
assim formalmente constitucional, in verbis:

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

Sobre o assunto, ex vi o entendimento do STF:

“É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de
criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico
e provimento de cargos dos servidores públicos. Afronta, na
espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição
de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do
princípio da simetria. [ADI 2.192, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.]”

“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de
servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo
(art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da simetria. [ADI
2.029, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2007, P, DJ de
24-8-2007.]”

Sendo assim, a Medida Provisória é formal e materialmente
constitucional.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem nº 078/2019, de autoria do Governador do Estado, as
alterações são necessárias, tendo em vista o aumento de adolescente
sentenciados as unidades de medidas socioeducativas, estando assim
presentes a conveniência, oportunidade e o interesse público. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 298/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 298/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 621/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade e

Juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 374/2019 de autoria da
Senhora  Deputada Helena Duailibe, que “assegura o custeio de óculos
de grau para as crianças que possuem problemas na visão, em razão
da microcefalia.”

A Magna Carta Federal, no seu art. 24, inciso XII, determina
que compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Federal
legislar sobre defesa da saúde, in verbis:

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

Não devemos olvidar, que conforme o art. 196 da CF/88, a
“saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A competência para legislar sobre saúde é concorrente entre os
entes federados, mas no tocante a iniciativa há necessidade de
observação de algumas regras.

A iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito do controle
recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da separação
dos Poderes prevista no art. 61, § 1º, da Constituição Federal.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem se
sujeitar  obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Neste diapasão, a
Suprema Corte do País já se manifestou no julgamento da ADI, in
verbis:

“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...” [STF, ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 4-6-
2008, P, DJE de 22-8-2008.]

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

Com efeito, é pacifico 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.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.934/16
(Regulamenta as campanhas de vacinação no Município de
Mirassol no que concernem os grupos de risco - sic).
Inconstitucionalidade, por criar obrigações e imiscuir- se em
matéria de competência exclusiva do Poder Executivo.
Descabimento, por vício de iniciativa. Inconstitucionalidade,
ainda, por criar novo programa de vacinação com
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verdadeira instituição de novo rol de beneficiários das
vacinas e inclusão nas campanhas de vacinação de
grupos de risco antes não contemplados. Ingerência no
poder discricionário do administrador. Circunstâncias a
gerar aumento de despesas sem a necessária previsão
orçamentária e gerar despesas sem indicação da fonte de
receita para enfrentar os custos dela decorrentes. Desrespeito
aos artigos 5º, caput, 25, 47, incisos II, XIV e XIX, alínea
‘a’, 144 e 176, inciso I da Constituição do Estado. Ação
procedente.” (TJSP ADI nº 2142355-43.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Borelli Thomaz, j. 08.02.2017, v.u.);

Mutatis Mutandis, aplica-se o entendimento acima ao caso em
tela.

Trata-se o Projeto de Lei questão eminentemente
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo que dispõe dos dados sobre as condições de correto
funcionamento e operacionalização de tal atividade (inclusive quanto
aos gastos – despesas - advindos da aplicação da lei).

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto Lei nº 374/2019,

em face a sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 374/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 622 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 475/2019, de autoria
do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Institui a Semana Estadual
de Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do
Estado do Maranhão.

     Nos termos do presente projeto de lei, fica instituída a
Semana de Semana Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras
e Genéticas nas escolas do Estado do Maranhão, a realizar-se
anualmente, na segunda semana de março, e dá outras providencias.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, A
Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição
Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “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”.
O conceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil
indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União Europeia,
por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm doenças
raras. No Brasil há estimados 13 milhões de pessoas com doenças
raras, segundo pesquisa da Interfarma. Existem de seis a oito mil

tipos de doenças raras, em que 30% dos pacientes morrem antes dos
cinco anos de idade; 75% delas afetam crianças e 80% têm origem
genética. Algumas dessas doenças se manifestam a partir de infecções
bacterianas ou causas virais, alérgicas e ambientais, ou são
degenerativas e proliferativas. As pessoas com doenças raras
enfrentam gigantescas dificuldades sociais, as barreiras são muitas
vezes intransponíveis. O preconceito a estas deficiências e aos sintomas
físicos pouco comuns destas patologias é frequente, assim como a
visão assistencialista que entende esses indivíduos como um peso
para a sociedade e não como parte integral desta. Muitos acabam
isolados socialmente, devido à falta de estrutura adequada às suas
necessidades específicas, em escolas, universidades, locais de trabalho
e centros de lazer. A grande maioria das pessoas com doenças raras
não tem acesso às condições necessárias para atingir seu pleno
potencial. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente existem no Brasil
cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico.
No entanto, por se tratar de doenças raras, muitas vezes elas são
diagnosticadas tardiamente. Além disso, os pacientes geralmente
encontram dificuldades no acesso ao tratamento. Para contempla estas
questões e restabelecer a cidadania real das pessoas com doenças
raras é preciso contemplá-las em todas as discussões a respeito de
suas necessidades. A ideia de uma semana de conscientização a respeito
de doenças raras já é utilizada na Inglaterra e outros países com
muito sucesso para incluir estas pessoas, crianças e adolescentes e
criar na comunidade um ambiente mais adequado para a convivência
social destas pessoas, já tão marginalizadas pelo sofrimento da própria
patologia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei nº 475/2019,
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nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Neto Evangelista.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado César Pires

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 624 /2019

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 440/2019, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, propõe alterar a redação do inciso I, do art. 10, da Lei
nº 7.736/2002, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte
Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão –
STPA/MA, para adequar a lotação máxima permitida na redação atual
à lotação existente nos novos veículos de transporte utilizados, como
as vans e os ônibus.

A Constituição Federal, em seu art. 21, XII, e, compete à
União explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros. E aos Municípios, nos termos do art. 30,
V, compete organizar e prestar os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Assim, de acordo com o art. 25, § 1º da Constituição, restou
aos Estados a competência para explorar e regulamentar o transporte
público intermunicipal dentro do seu território. E assim fez a Lei nº
7.736/2002, regulamentando inclusive a capacidade de lotação, no
serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros,
no mínimo de 9 e no máximo 20 passageiros sentados, exceto o condutor
(art. 10, I).

Em 2015, a Lei nº 10.258 modificou consideravelmente a Lei nº
7.736/2002, e dentre as alterações, está também a do art. 10, I, cuja
capacidade de lotação passou a ser, no mínimo 9 e no máximo 24
passageiros sentados.

Não obstante tal modificação, ainda assim considerou-se
necessário modificar novamente, constando na justificativa do projeto
a necessidade de ampliação da lotação de 22 nas vans e de 32 nos
ônibus, devido os novos veículos virem fabricados com maior
quantidade de assentos, obrigando os proprietários a alterarem
(retirarem assentos) para enquadrar nas exigências atuais.

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei necessita de aprimoramento
no que diz respeito à técnica legislativa, o que sugerimos, a sua aprovação
na forma de Emenda Substitutiva.

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

Lei nº 440/2019, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 440/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

SUBSTITUTUVO AO PROJETO DE LEI Nº 440/2019

Altera a redação do inciso I, do Art. 10, da Lei nº
7.736 de 25 de abril de 2002, que Institui o Serviço
Público de Transporte Alternativo Intermunicipal
de Passageiros do Estado do Maranhão SPTA/MA
e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso I, do Art. 10, da Lei nº 7.736, de 25 de abril
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 ..............................................................................
I – Ter capacidade de lotação, no mínimo 9 (nove) e, no
máximo, de 22 (vinte e dois) passageiros sentados para
veículos denominados van, e, ter capacidade de lotação, no
mínimo, de 9 (nove) e, no máximo, de 32 (trinte e dois)
passageiros sentados para veículos denominados ônibus;”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 625/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade e

Juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 383/2019, de autoria do
Senhor Deputado Doutor Yglesio, que “Altera a lei Estadual nº 11.056
de 2019, criando a prioridade de atendimento para diabéticos em
laboratórios no Estado do Maranhão.”

A Magna Carta Federal, no seu art. 24, inciso XII, determina
que compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Federal
legislar sobre defesa da saúde, in verbis:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”
Não devemos olvidar, que conforme o art. 196 da CF/88, a
“saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”

O Projeto de Lei visa  tão somente apenas aprimorar a Lei
11.056/2019, diante disso não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuricidade.

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

nº 383/2019 em face a sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do  Projeto de Lei nº 383/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 626 /2019

RELATÓRIO:
O projeto de Lei nº 429/2019, de autoria do Senhor Deputado

Neto Evangelista, que objetiva alterar a Lei nº 9.612/2012 para tornar
todos os assentos dos veículos de transporte coletivo intermunicipal
preferenciais a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, mulheres
grávidas, com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, no âmbito do Estado do Maranhão.

De acordo com a Constituição Federal, os Estados poderão
legislar sobre a temática da proposição apresentada:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;[...]

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;

A Lei Federal nº 13.146/2015 instituiu o Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência),
prevendo direitos inclusive para pessoas com mobilidade reduzida,
conceituando-se estas como aquelas que tenham, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora
ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com
criança de colo e obeso.

Assim, as pessoas compreendidas pela proposição em análise
estão também abrangidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Neste regramento federal garante-se o direito ao transporte e à
mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
assegurando-se igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por
meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras
ao seu acesso.

Complementando, o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/
2003 assegura às pessoas com 65 anos de idade a gratuidade dos
transportes coletivos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços
regulares (art. 39), reservando-se 10% dos assentos para os idosos.

Quando for transporte coletivo interestadual, observar-se-á a
reserva de 2 vagas por veículo para idosos com renda igual ou inferior
a 2 salários-mínimos, e desconto de 50%, no mínimo, no valor das

passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda
igual ou inferior a 2 salários-mínimos (art. 40, do Estatuto do Idoso).

Portanto, como a proposição visa apenas dar preferência
em todos os assentos dos veículos do transporte coletivo
intermunicipal para as pessoas com idade igual ou superior a 60
anos, mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, não se encontra vedação
constitucional ou jurídica para sua aprovação.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 429/2019, por não
possuir vício formal de iniciativa

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 429/2019, de acordo com
o voto do relator.

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

em  08   de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 627 /2019

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

legalidade do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria
do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga os
Estabelecimentos Públicos e Privados no Estado do Maranhão a inserir
placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo.

Na Mensagem nº 065/2019, o Governador do Estado expõe as
razões do Veto Parcial, para não sancionar o parágrafo 2º do artigo 1º
da proposição, por inconstitucionalidade material, posto que o
dispositivo citado ofenderia o princípio da legalidade, embora estabeleça
a possibilidade de aplicação e sanções administrativas, a exemplo da
multa, a norma não especifica os parâmetros-limites para sua aplicação
e isso apenas a Lei em sentido restrito poderá fazer.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o
parágrafo 2º  do artigo 1º do projeto em análise é, realmente,
inconstitucional, pois a criação de sanção ao particular não pode ser
delegada à manifestação infralegal do Poder Executivo, uma vez que se
trata de restrição de direitos, infringindo os artigos 5º, inciso II, e artigo
37, caput, da CRFB, conforme farta jurisprudência colacionada nas
razões do Veto, que deixaremos de repeti-la neste parecer para evitar
redundância.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Senhor Governador ao Vetar o dispositivo em comento, tendo em vista
que a norma não especifica os parâmetros-limites para sua aplicação e
isso apenas a Lei em sentido restrito poderá fazer.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do VETO PARCIAL

aposto ao Projeto de Lei nº 090/2018, por este estar eivado de
inconstitucionalidade material.

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

votam pela MANUTENÇÃO do VETO PARCIAL aposto ao Projeto
de Lei nº 090/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 628 /2019

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 444/2019, de autoria do Senhor Deputado

Adriano, que pretende autorizar o Governo do Maranhão para instalar
lixeiras seletivas em toda e qualquer praça que for retomada ou
construída pelo mesmo, ou pela iniciativa privada.

A Constituição Estadual, no seu art. 64, disciplina as atribuições
do Governador do Estado, dentre as quais está “dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado, na forma
da lei” (inciso V).

Sem entrar no campo de discussão de ser competência dos
Municípios legislarem sobre o serviço de limpeza pública, convém
destacar na análise deste projeto a inconstitucionalidade das leis
autorizativas.

Cabe ao gestor público fazer a administração dos serviços
públicos prestados à população, ficando na discricionariedade dele
determinar as prioridades dos serviços a serem prestados.

Por conta disso, as leis autorizativas são injurídicas, visto que
não disciplinam nenhuma obrigatoriedade, mas mera faculdade a algum
destinatário, que muitas vezes já tem a atribuição dada pela Constituição
Federal ou Estadual.

Importante destacar o doutrinamento de Miguel Reale sobre o
“sentido da lei”:

Lei, no sentido técnico desta palavra, só existe quando a
norma escrita é constitutiva de direito, ou, esclarecendo
melhor, quando ela introduz algo de novo com caráter
obrigatório no sistema jurídico em vigor, disciplinando
comportamentos individuais ou atividades públicas. [...]
Nesse quadro, somente a lei, em seu sentido próprio, é capaz
de inovar no Direito já existente, isto é, de conferir, de maneira
originária, pelo simples fato de sua publicação e vigência,
direitos e deveres a que todos devemos respeito. (REALE,
Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed., São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 163).

Assim, verifica-se que o projeto de lei em análise, como
autorizativo que é, apenas permite que o Poder Executivo faça que já
lhe cabe fazer, não lhe atribuindo qualquer dever, nem obrigando o
Legislativo a fiscalizar a execução do que foi autorizado.

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada
acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório
para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a
fazer aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder

Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo
de cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

Para atingir tal finalidade, recomenda-se que o autor da
propositura encaminhe Indicação para o Chefe do Poder Executivo,
para que sejam adotadas as medidas, objeto do presente Projeto de
Lei.

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

444/2019, pela sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 444/2019,
de acordo com o voto do relator, contra os votos dos Senhores
Deputados Fernando Pessoa e César Pires.

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

em   08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 632/2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 409/2019,  de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que dispõe sobre concessão de benefício fiscal na emissão de segunda
via de documentos roubados no Estado do Maranhão.

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

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

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

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

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

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

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

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

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

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre: (.. .) III –  organização
administrativa e matéria orçamentária. (...) Parágrafo único-
A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributária só será permitida a projetos dos quais não decorra
renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição
nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado. “

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

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

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

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação
conferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando
preservar o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do
art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar
o próprio esvaziamento do orçamento público diante de uma eventual
enxurrada de renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas
de governo.

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

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

Imperioso salientar que a concessão ou revogação de benefícios
e incentivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo.
Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular
a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.[...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por
sua vez, dispõe:

 Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais
ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V – às
prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta
data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados
em reuniões para as quais tenham sido convocados
representantes de todos os Estados e do Distrito Federal,
sob a presidência de representantes do Governo federal.[...]
§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão
unânime dos Estados representados; a sua revogação total
ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo
menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a
necessidade de solução para preservação da autonomia dos entes
regionais, sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da
federação, no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse
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prisma, limita-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio
do pacto federativo.

Analisando-se o caso, verifica-se que não há qualquer convênio
do Confaz que tenha autorizado tal benefício fiscal.

Dessa feita, não podemos olvidar que a autorização do Confaz
se afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais
relativos ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso,
lei específica consoante o disposto no §6° do art. 150 da Carta
Maior de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n°
03/1993.

Sendo assim, e de acordo com o §6° do art. 150 da Constituição
Federal, a incorporação do benefício fiscal ao ordenamento jurídico
estadual deverá ser efetivada mediante ato jurídico-normativo concreto
e específico, uma vez que a regra da legalidade tributária estrita não
admite tributação sem representação democrática.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 409/2019, por possuir
vício formal de iniciativa

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 409/2019, de acordo com o
voto do relator.

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

em   08 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº634/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 120/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Simone da Silva Fonseca.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a
homenageada a Senhora Simone ocupa o Cargo de Presidente da
ASSARI – Associação dos Artesãos de Imperatriz - desde o dia 14 de
Setembro de 2017 e dá assistência direta a 10 Municípios fazendo um
trabalho voluntário de organização de toda a Cadeia Produtiva de
Artesanato do Sul do Maranhão , garimpando e sempre criando
oportunidades para que os mesmos possam ter oportunidades de
expor e comercializar suas produções e assim gerar renda, fortalecendo
a economia criativa e a inclusão social, dando melhoria na qualidade
de vida não só dos Artesões mas de todos que os cercam.

A ASSARI, hoje, após esses dois anos, é uma referência tendo
288 sócios, e é hoje a maior e mais atuante até o momento em todo o
Estado. Já tendo o Título de Utilidade Pública Municipal devido ao
papel importante trabalho que desempenhamos. Sempre apoiando e
incluindo na maioria dos nossos eventos além do Artesanato, a Cultura
e a gastronomia. O Artesanato é uma fonte de vida, é um excelente
gerador de renda, de transformação e inclusão social. O Artesanato
traduz o que faço por cada um que cruza meu caminho, o amor.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 120/2019, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 120/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 635/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 121/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Edmar
Serra Cutrim.

Consta no Curriculum, que o homenageado Ex- Deputado
Edmar Serra Cutrim começou sua carreira politica, ao ser eleito
deputado estadual pelo PFL em 1990, sendo reeleito em 1998 pelo
PSD.  Em 3 de outubro de 2000, foi nomeado conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado e renunciou ao mandato de deputado estadual.

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
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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 121/2019, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

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 121/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 636 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 122/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Adriano , que Concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor José Antônio André Viegas, natural de
Portugal.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado o Senhor José Antônio André Viegas, nasceu em 11 de
setembro de 1959, em Portugal, na região que hoje se chama de
Algarve, no município de Alportel, no lugar de “Fonte da Murta” no
pequeno vilarejo chamado de Vilarinho. Seus antepassados são
originários do vilarejo “Sinagoga”, no Algarve tendo sido, pelo seu
pai, consagrado nazireu de nascimento. Em 1963, com apenas 3 anos
de idade, foi levado por seus pais para a França, onde ali cresceu,
estudou e viveu até seus 33 anos de idade. Deixou muito cedo os
estudos tradicionais para se dedicar ao aprendizado autodidata da
Filosofia (cursando como estudante livre as universidades de Paris
VII e Paris-Asas). De 1978 até 2005, exerceu importantes atividades
empresariais na França, Suíça, Portugal, Espanha e Holanda, tendo
sido fundador e sócio de várias empresas. Nesse período realizou
mais de 80 viagens internacionais para 22 países. Em 2005, com 45
anos de idade, inicia um amplo e profundo trabalho de pesquisa sobre
o Jesus histórico, a origem do judaísmo e a origem do cristianismo, o
qual perdura até hoje. O surpreendente resultado deste trabalho ímpar
está compilado em sete livros. De 2005 a 2008, além de seu constante
trabalho de pesquisa ministrou, em Portugal, um ciclo de doze palestras
sobre temas filosóficos inerentes ao gnosticismo judaico. Em 2008,
vem para o Maranhão onde, junto de sua companheira maranhense,
deu continuação, em São Luís, ao seu trabalho de pesquisa e escrita.
Radicado no Brasil, desde 2008 (com registro de residente permanente),
paralelamente à continuação do seu trabalho de pesquisa e escrita,
realizou inúmeras palestras, por todo o Brasil, sobre o Jesus histórico,

sua vida e seus desconhecidos ensinamentos, a convite de várias
organizações, tais como: Universidades, Faculdades de Teologia e de
História, Escolas Holísticas, Escolas de Mistério, Escolas de Astrologia,
Centros de Cultura, Feiras Literárias e eventos Culturais, Associações
Religiosas, Ordens e Sociedades Místicas, Lojas Maçônicas, Egrégoras
e Centros Espirituais, Centros Espíritas, tertúlias públicas e privadas.
Em 2010, o valor do seu trabalho de pesquisa sobre o judaísmo no
século I era já conhecido de alguns pesquisadores em Portugal, tendo
sido convidado pela editora portuguesa, Veja, a redigir o prefácio e o
texto de contracapa da obra: “O LIVRO DE HENOCH – Outros
apócrifos do Antigo Testamento e um apêndice de H. P. Blavatsky”,
que foi lançado em outubro de 2011 em Portugal pela editora na
coleção “Janus”, na temática “Espiritualidade”. Em 2011, a afiliada
da Globo, TV Mirante, dedica a integralidade (30 minutos) de seu
programa “Repórter Mirante”, que foi ao ar no dia 17 de setembro de
2011, ao seu trabalho de pesquisa. Ao longo de 2011 e 2012, foram
produzidos centenas de clippings de notícias e entrevistas em TV, rádios,
jornais, revistas etc. por todo o país acerca do seu trabalho de pesquisa
que estava criando uma certa polêmica devido a algumas revelações
que vinha trazendo a público. Em janeiro de 2013, funda a Viegas
Editora e lança o selo editorial “Edições SOHAM” dedicado
exclusivamente à publicação, divulgação e comercialização dos livros
que resultam do seu trabalho de pesquisa. Nesse mesmo ano lança seu
primeiro livro no Palácio Cristo Rei da reitoria da UFMA
(Universidade Federal do Maranhão). Em fevereiro de 2013, a pedido
expresso dos estudantes do Centro de Ciências Sociais da
Universidade Federal do Maranhão, com o apoio do Diretório
Acadêmico de Comunicação Social realiza, no CCSo da UFMA, um
segundo evento de lançamento do seu livro. Em março de 2013, realiza
o primeiro evento “um dia de batepapo com o autor”, na Mega-Store
Livraria Leitura de São Luís – MA. De 13 de maio a 13 de junho de
2013, realiza sua primeira turnê literária (book-tour) com encontros
e bate-papos entre o autor e leitores em Belo-Horizonte, Ouro Preto,
Porto Seguro, Salvador, Maceió, João Pessoa, Recife, Natal, Mossoró
e Fortaleza. Em 4 de outubro de 2013, lança no quadro da 7ª Feira do
Livro de São Luís, o seu segundo livro em evento promovido na
Faculdade de História da UEMA (Universidade Estadual do
Maranhão).

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
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Resolução Legislativa n.º 122/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano.

 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 122/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 638  /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Apoio nº 028/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Neto Evangelista,  que seja encaminhado 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”.

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 028 /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 028/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado César Pires

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  639 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 029/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa
admiração pelo Juiz, Doutor Alexandre Lopes Abreu, por todo empenho
e dedicação por ser a frente do FONAMEC.

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 029/2019 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 029/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em  08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 640 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 123/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Senhor
Tenente-Coronel Valtermar Pinto Ribeiro – Coronel Ribeiro.

Na justificativa, que acompanha a Proposição, esclarece o autor,
que o Senhor Coronel Ribeiro contribuiu de forma integral e gradativa
com seu trabalho em prol do desenvolvimento social do Estado do
Maranhão. Presta seus serviços a bastante tempo em benefício da
Polícia Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados. Militar do Estado com o propósito
de elevar substancialmente o nível da segurança pública maranhense.
Desse modo, com sua atividade sempre focada na garantia de Direitos
Fundamentais e no respeito aos Direitos Humanos, objetiva modificar
a realidade social do Maranhão.

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

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
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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 123/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 123/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 641/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 164/2019, de autoria da Senhora Deputada
Thaíza 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.

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

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

Lei Ordinária nº 164/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 164 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de  outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

PROJETO DE LEI Nº  164/ 2019

Acrecenta dispositivos à Lei nº 9.985, de 11 de
fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema de
Serviço Público d e Transporte Aquaviario
Intermunicipal de Passageiros, veículos e Cargas
do Estado do Maranhão e dá outras providencias.

Art. 1 -  Acrescenta o Capítulo XIII - Da segurança e do
Treinamento e seguintes dispositivos à Lei  nº 9.985, de 11 de fevereiro
de 2014, renumerando os demais artigos, que dispõe sobre o Sistema
de Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de
Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão, que passa a
vigorar acrescido dos seguintes nos dispositivos:

“Art. 55 - Fica instituída a obrigatoriedade da manutenção de
kit de primeiros socorros nas embarcações de transporte aquaviários
de passageiros do Estado do Maranhão.

Art. 56 - Ficam obrigadas as embarcações a oferecerem curso
de treinamento de primeiros socorros a sua tripulação.

Paragrafo único: o curso a que se refere o caput deste artigo
será de caráter obrigatório, devendo toda a tripulação submeter-se a
capacitação em atendimento de primeiros socorros.

Art. 57 - O curso será de periodicidade anual e deverá ser
atendido por todos os tripulantes da embarcação, sem prejuízo de
suas atividades ordinárias.

Art. 58 - Os cursos de capacitação ou reciclagem em primeiros
socorros poderão ser ministrados por entidades municipais e
estaduais, especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial
à população, tendo como objetivos:

I - Identificar e agir preventivamente em situações de urgência
e emergência;

II - Intervir no socorro imediato do (s) acidentado (s) até que
o suporte médico especializado torne-se possível.

§ 1º O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos
ministrados, deverão ser condizentes com a natureza e faixa etária do
público atendido pela embarcação.

§2º Os Ferry Boat deverão manter disponíveis kits de
primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas
em atendimento emergencial à população.

Art.59- Compete aos órgãos estaduais responsáveis pela
gestão, regulação e fiscalização do transporte intermunicipal
aquaviário de passageiros, nos termos dessa legislação.

Art. 60 - O não cumprimento dos dispositivos desta Lei,
implicará em:

 I – Advertência;
II – Multa pecuniária aplicada em dobro em caso de

advertência reincidente, às concessionárias;
III – perda da concessão.
Art. 61 - a administração da embarcação se------rá responsável

pelo monitoramento dos prazos de validade dos produtos incluídos no
kit, bem como manter as condições de conservação e armazenamento
desses produtos.

Art. 2 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação “.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 59/
2019, referente à ARP 001/2019. OBJETO: Aquisição de materiais de
consumo espécie “Elétricos –  lâmpadas, reatores, tomadas e
perfilados”. FORNECEDORA:  CONSTRULAR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.212.751/0001-77. VALIDADE DA
ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o dia 21/01/2020. VALOR
TOTAL DO REGISTRO: R$ 8.570,00 (oito mil, quinhentos e setenta
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reais). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE002170 de 23/09/2019, no
valor de R$ 8.570,00 (oito mil, quinhentos e setenta reais). 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 3606/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Geraldo
Oliveira Júnior – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE
e Leonardo Aguiar Ribeiro, CPF nº 014.875.183-07, representante
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019.
São Luís – MA, 08 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 63/
2019, referente à ARP 045/2018. OBJETO: Aquisição de peças do
sistema de Ar Condicionado da ALEMA. FORNECEDORA:  M.C.S
DE LIMA ROOS-ME, CNPJ nº 11.852.877/0001-27. VALIDADE
DA ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o dia 18/12/2019. VALOR
TOTAL DO REGISTRO: R$ 142.491,00 (cento e quarenta e dois
mil, quatrocentos e noventa e um reais). NOTA DE EMPENHO: Nº
2019NE002189 de 25/09/2019, no valor de R$ 14.991,00 (quatorze
mil, novecentos e noventa e um reais) e Nº 2019NE002190 de 25/09/
2019, no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos
reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 60 (sessenta)
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 3333/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Geraldo
Oliveira Júnior – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE
e Maria Claudinete Santos de Lima Roos, CPF nº 333.006.403-00,
representante legal da CONTRATADA.  DATA DA ASSINATURA:
07/10/2019. São Luís – MA, 08 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

EXTRATO DO TERMO DE APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. A Assembleia legislativa do Estado do Maranhão
considerando que a Empresa S. F. SERVIÇO E COMÉRCIO - EPP,
inscrita no CNPJ nº 14.623.589/0001-99, vencedora do Pregão
Presencial nº  019/2018-CPL/ALEMA, no bojo do Processo
administrativo nº 2106/2018, demonstrou ter praticado atos passíveis
de frustrar os objetivos da licitação, em descumprimento total às
obrigações assumidas, conforme art. 87, I e II, da Lei nº 8.666/93, bem
como o que rezam os termos e condições do Edital, determina a aplicação
de penalidade a empresa supracitada. TIPO DE PENALIDADE:
Aplicação da penalidade de Advertência e multa compensatória de 1%
(um por cento) sobre o valor total de R$ 31.010,00 (trinta e um mil e
dez reais), referente ao Lote 5. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/
93, Lei 10.520/2002, Processo Administrativo nº 2106/2019 e Processo
Administrativo nº 0006/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 07 de setembro de 2019. São
Luís–Ma, 08 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador-Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Eletrônico 006/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 1332/2019-ALEMA e autorizo a celebração de
contratos com a empresa vencedora do certame, a empresa
“ELETROMEC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.097.962/
0001-52, com valor total R$ 161.399,92 (cento e sessenta e um mil
trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos reais), nos
termos de Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Por fim,
AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à
Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA,
07 de outubro de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente.

P O R T A R I A   Nº 843/2019

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 1770/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras  MARIA MUJACI PEREIRA
DOS REIS, matrícula nº 279372 e CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA
CASTRO, matrícula nº 700757, ambas lotadas na Diretoria de
Documentação e Registro, para atuarem, respectivamente,   como Fiscal
e Fiscal Substituto do Processo  nº 1770/2019-AL, que tem por objetivo
a contratação de Empresa especializada em serviços de Encadernação
dos Anais desta Assembleia Legislativa, 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 Fiscal 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, 04
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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