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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/11/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.11.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 017/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
ALTERA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA DAR NOVA
REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 92 E ACRESCER OS ARTIGOS 28-A,
28-B E 104-A, QUE DISPÕEM SOBRE A PROCURADORIA
GERAL DA ASSEMBLEIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

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

2. PROJETO DE LEI N° 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CARTÃO DIGITAL DE VACINAÇÃO - CDV. -  COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE SAÚDE
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

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

3. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

4. PROJETO DE LEI N° 489/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, INSTITUI O “DIA
ESTADUAL DO RADIALISTA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/11/19, POR
FALTA DE QUORUM E DE 12/11/19, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À

PROFESSORA DOUTORA KÁTIA EVANGELISTA RÉGIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO). E POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 057/
2018, DO DEPUTADO ARNALDO MELO, (PROJETO
APRESENTADO PELA EX-DEPUTADA NINA MELO), QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
MÉDICO OSCAR REYNALDO MOLINA BENITEZ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 096/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 122/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ
ANTÔNIO ANDRÉ VIEGAS, NATURAL DE PORTUGAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/11/19, POR FALTA DE QUORUM E DE 12/11/19, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

VI – MOÇÕES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

9. MOÇÃO DE LOUVOR N° 039/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, A SUA
SANTIDADE O PAPA FRANCISCO ATRAVÉS DO ARCEBISPO
METROPOLITANO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO DOM
JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, PELA CANONIZAÇÃO DA IRMÃ
DULCE. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

10. MOÇÃO DE LOUVOR N° 040/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, ATRAVÉS DO
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO LUÍS DO
MARANHÃO DOM JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, À
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB,
PELA CANONIZAÇÃO DA IRMÃO DULCE. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

11. MOÇÃO DE LOUVOR N° 041/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, AO ARCEBISPO
METROPOLITANO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO DOM JOSÉ
BELISÁRIO DA SILVA, DA ARQUIDIOCESE DE SÃO LUÍS DO
MARANHÃO, PELA CANONIZAÇÃO DA IRMÃ DULCE. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO N° 660/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE ESTA CASA SE CONGRATULE
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COM OS DEMAIS BARRA-CORDENSES, PARABENIZANDO A
ATLETA NEYEME VICTÓRIA DO TIME SÃO PAULO/BARUERI
DE VOLEI FEMININO QUE FOI CAMPEÃO DO CAMPEONATO
PAULISTA DE VOLEI FEMENINO.

13. REQUERIMENTO N° 662/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JATOBÁ , A PREFEITA, AO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO A
SER COMEMORADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO.

14.REQUERIMENTO N° 663/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA FILOMENA, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 23º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

15.REQUERIMENTO N° 664/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TRIZIDELA DO VALE, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

16.REQUERIMENTO N° 665/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SENADOR ALEXANDRE COSTA , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

17.REQUERIMENTO N° 666/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS, A SENHORA PREFEITA, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

18.REQUERIMENTO N° 667/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
FERNANDO FALCÃO, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

19.REQUERIMENTO N° 668/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAPINZAL DO NORTE, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

20.REQUERIMENTO N° 669/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO SÓTER, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 24º
ANIVERSÁRIO  A SER COMEMORADO NO DIA 19 DE JUNHO.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

21.REQUERIMENTO N° 645/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR ANTÔNIO ARAÚJO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO LUÍS – MA, ESTA
SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO DOS
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS RESIDÊNCIAS, QUANTO
AOS DIAS E A QUANTIDADE DE ECOPONTOS E SEUS
ENDEREÇOS. TRANSFERIDO POR SOLICITAÇÃO DO
AUTOR.

22.REQUERIMENTO N° 646/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MOACIR FEITOSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA
QUE INFORME O NÚMERO DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E CRECHES COM SUAS LOCALIZAÇÕES,
ASSIM COMO A RELAÇÃO DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS E
SEUS ENDEREÇOS. TRANSFERIDO POR SOLICITAÇÃO DO
AUTOR.

23.REQUERIMENTO N° 647/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR LULA FYLHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME
A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E SUAS
ESPECIALIDADES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM,
FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E
FARMACÊUTICOS QUE SÃO EFETIVOS E CONTRATADOS
PELA PREFEITURA. TRANSFERIDO POR SOLICITAÇÃO DO
AUTOR.

24.REQUERIMENTO N° 648/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, A EXCELENTÍSSIMA
SENHORA LARISSA ABDALLA, DIRETORA GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
MARANHÃO - DETRAN, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE
INFORME A QUANTIDADE DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM
NA CAPITAL MARANHENSE, ASSIM COMO A QUANTIDADE
DE PESSOAS HABILITADAS. TRANSFERIDO POR
SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

25.REQUERIMENTO N° 649/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MADISON LEONARDO A. SILVA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO DE SÃO LUÍS –
MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO
DA QUANTIDADE DE PESSOAS CADASTRADAS NO
COMÉRCIO INFORMAL DE SÃO LUÍS, ASSIM COMO SEUS
LOCAIS DE ATUAÇÃO. TRANSFERIDO POR SOLICITAÇÃO
DO AUTOR.

26.REQUERIMENTO N° 650/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR MADISON LEONARDO A. SILVA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO DE SÃO LUÍS –
MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A RESPEITO
DA QUANTIDADE DE IMÓVEIS ENTREGUES NO PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL EM
CONVÊNIO COM A PREFEITURA. TRANSFERIDO POR
SOLICITAÇÃO DO AUTOR.
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27.REQUERIMENTO N° 656/2019, DE AUTORIA DO

DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR LULA FYLHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO LUÍS – MA, ESTA SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME
A RESPEITO DA QUANTIDADE DE POSTOS DE SAÚDE COM
SUAS LOCALIZAÇÕES, ASSIM COMO A RELAÇÃO DE
HOSPITAIS COM SEUS LEITOS E ESPECIALIDADES.
TRANSFERIDO POR SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

28.REQUERIMENTO N° 661/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO, LARISSA ABDALLA BRITTO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE VISTORIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PASSARÁ A SER
ELETRÔNICO, BEM COMO O AUMENTO DO VALOR QUE
SERÁ COBRADO PELO RESPECTIVO SERVIÇO.

29.REQUERIMENTO N° 670/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 04/11/19, EM RAZÃO
DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TALK SHOW ECONSCIENTIZAR,
NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DA UEMA

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/11/2019 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 557/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que cria o Relatório Anual Socioeconômico
da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 551/19, encaminhado pela Mensagem

n° 006/19 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que altera a
Lei n° 9.936, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização
administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 552/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera inciso VII do artigo 9° da
Lei N° 6.513/95, que dispõe sobre a altura mínima para ingresso na
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 553/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que toda e qualquer
propaganda institucional do Poder Executivo Estadual, financiada com
recursos públicos, forneça elementos para identificar o número do
contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e
data de publicização do contrato no Diário Oficial e a tiragem da referida
publicidade.

3. PROJETO DE LEI N° 554/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a substituição e
recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais
localizados no Estado do Maranhão como forma de colocá-las à
disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente
maranhense.

4. PROJETO DE LEI N° 555/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a Criação do Selo
Quilombos do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 556/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que estabelece que a Empresa fornecedora de
Energia Elétrica no Estado do Maranhão, disponibilize equipamento

de leitura de demanda de energia, em tempo real, Monitor Digital, em
unidades consumidoras e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 152/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, in memorian, aos médicos
Rodrigo Capobiango, Jonas Eloi da Luz e José Kleber Araújo, bem
como ao policial civil Alfredo Oliveira Barbosa, vítimas de acidente
aéreo em 1° de abril de 2018, no Município de Rosário-Ma.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 153/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman à Senhora Enide Moreira Lima
Jorge Dino.

8. MOÇÃO N° 048/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que requer a aprovação de Moção de Aplausos,
manifestando extensa admiração ao Dr. Natalino Salgado Filho, pela
eleição de REITOR DA UFMA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 548/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Dia Estadual do Profissional de
Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.

2. PROJETO DE LEI Nº 549/19. De autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre acesso prioritário aos
profissionais de medicina em ferries e embarcações similares do
transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 550/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar estudante regularmente
cursando e matriculado em estabelecimento de Ensino Superior do
Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Coronel Ismael de Sousa
Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 151/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Sargento Sá ao Sgt. Francisco Conceição Sousa
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 547/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter
uma equipe multidisciplinar especializada de saúde mental para
atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico,
em especial as tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do sistema
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 148/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Raimundo Nonato Magalhães
Melo.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

5. MOÇÃO Nº 047/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM PRESI-TCE-MA Nº 006/2019
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 13.11.2019

São Luís (MA), 6 de novembro de 2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Reencaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput,
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei
alterando dispositivos da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que
dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão.

Cuida-se de projeto de lei que visa readequar os valores da
Função Gratificada Especial (FGE), de que trata o Anexo III da Lei nº
9.936, de 22 de outubro de 2013, assim como modificar a forma de
concessão da Gratificação de Apoio ao Controle Externo (GACE),
objetivando aperfeiçoar a política de incentivos e a qualidade da gestão
de pessoas deste Órgão.

Convém informar que o projeto ora encaminhado atende ao
disposto nos arts. 17 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000 (LRF), e está de acordo com as possibilidades financeiras do
Tribunal de Contas para o exercício em curso e para os próximos.

Tratando-se assim de matéria de relevante interesse institucional
do Tribunal de Contas, aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros
desta Corte de Contas, presentes em sessão do Pleno de 17 de julho de
2019, estou certo de que este pleito merecerá, pela importância de que
se reveste, a melhor acolhida por parte dessa Augusta Assembleia.

Ao tempo que me coloco à disposição para, se da conveniência
de V. Exa., realizar exposição mais detalhada do projeto, peço-lhe
considerar prejudicado o envio do projeto de que tratou a MENSAGEM
PRESI-TCE-MA Nº 003/2019, de 6 de agosto de 2019 .

Anexo: 01 projeto de lei

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas

SUBSTITUTIVO AOPROJETO DE LEI N.º 399 / 19

Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que dispõe sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1.º A Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

............................................................................................
“Art. 6.º .................................................................................
............................................................................................
§ 2.º O posto de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência do Tribunal de Contas do Estado deve ser
exercido por Coronel da Polícia Militar, pertencente ao
Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado
do Maranhão (QOPM), e, na sua ausência, poderá ser
ocupado por Oficial do QOPM de posto inferior, observada
a precedência hierárquica dos membros militares lotados no
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência”. (NR)
.............................................................................................
 “Art. 17. Quando o ocupante de cargo em comissão não
possuir vínculo com a Administração Pública perceberá o
valor do cargo comissionado para o qual foi nomeado, em
conformidade com os valores estabelecidos no Anexo II-A,
ressalvado o disposto no §4º do art. 20 e no §5º e §6º do art.
21 desta Lei”. (NR)
.............................................................................................
“Art. 19. .................................................................................
.................................................................................................................
II - ocupante de cargo de provimento efetivo na
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal,
colocado à disposição do Tribunal de Contas do Estado,
ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei”. (NR)
..............................................................................................................
“Art 21 ..................................................................................
....................................................................................................
I – lotado em Gabinete de Conselheiro, Conselheiro-
Substituto e Procurador de Contas: até R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), limitada a quatorze servidores, sendo um por
Gabinete; (NR)
.............................................................................................
§ 1.º O ocupante de cargo em comissão, na forma dos arts. 16
ou 17 desta Lei, não faz jus à Gratificação de Apoio ao
Controle Externo, ressalvado o disposto no §5º e §6º deste
artigo” (NR).
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Art. 2.º Os artigos 20 e 21 da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de
2013, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:

“Art. 20................................................................................
..............................................................................................
§4º Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor ocupante
de cargo de provimento efetivo na Administração Pública
federal, estadual ou municipal, colocado à disposição do
Tribunal de Contas do Estado, e ao detentor de cargo em
comissão que não possuir vínculo com a Administração
Pública”. (AC)
“Art. 21................................................................................
.............................................................................................
§5º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir
vínculo com a Administração Pública, lotado em Gabinete
de Conselheiro, a critério do Presidente do Tribunal de
Contas, fará jus à Gratificação de Apoio ao Controle Externo,
no valor fixado no inciso I deste artigo, limitada a sete
servidores, sendo um por Gabinete de Conselheiro”. (AC)
§6º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir
vínculo com a Administração Pública, lotado em Gabinete
de Conselheiro, a critério do Presidente do Tribunal de
Contas, fará jus à Gratificação de Apoio ao Controle Externo,
no valor fixado no inciso II deste artigo, limitada a quarenta
e dois servidores, sendo seis por Gabinete de Conselheiro”.
(AC)
..............................................................................................

Art. 3.º O Anexo III da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo à presente Lei.

Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

Art. 5.º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 557 / 19

Cria o Relatório Anual Socioeconômico da
Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o Relatório Anual Socioeconômico da
Mulher no Estado do Maranhão, que compreenderá os seguintes dados
relativos à população feminina:

I - taxa de emprego formal e informal, por setor de atividade;
II - taxa de participação na população economicamente ativa e

no pessoal ocupado e desocupado;

III - taxa de desemprego aberto, por setor de atividade;
IV - taxa de participação no pessoal ocupado, por setor de

atividade e posição na
ocupação;
V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor

de atividade e posição na ocupação;
VI - total dos rendimentos das mulheres ocupadas;
VII - número de vítimas de violência física, sexual ou

psicológica;
VIII - índice de participação trabalhista em ambientes

insalubres;
IX - expectativa média de vida;
X - taxa de mortalidade e suas principais causas;
XI - taxa de participação na composição etária e étnica da

população em geral;
XII - grau médio de escolaridade;
XIII - taxa de incidência de gravidez na adolescência;
XIV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e

daquelas sexualmente
transmissíveis;
XV - proporção das mulheres chefes de domicílio, considerando

escolaridade, renda média, acesso à eletricidade, água tratada,
esgotamento sanitário e coleta de lixo;

XVI - Cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas
e inativas;

XVII - disposições dos tratados e das conferências internacionais
pertinentes de que o Brasil seja signatário ou participante;

XVIII - quaisquer outras informações julgadas relevantes pela
Secretaria responsável pela elaboração e publicação do Relatório.

Parágrafo Único - Serão também divulgadas informações sobre
os tratados e convênios referentes à população feminina, públicos e
privados, celebrados pelo Estado do Maranhão, assim como, sobre as
conferências e seminários de que tenha participado.

Art. 2° - Fica o Poder Público Estadual, por meio da Secretaria
do Trabalho e Economia Solidária (SETRES) e da Secretaria de Estado
da Mulher (SEMU), designado a publicar, anualmente, o Relatório
Socioeconômico da Mulher, bem como, demonstrativo contendo dados
estatístico da área social relativos à mulher, com base no exercício
anterior, para subsidiar as políticas públicas desenvolvidas em apoio à
mulher.

Art. 3° - Para aplicação do disposto no art. 1º desta Lei serão
considerados:

I – Todos os Municípios do Estado do Maranhão;
II – Setor de atividade: indústria de transformação, construção

civil, comércio, serviços e outras atividades;
III – Posição na ocupação: com carteira de trabalho e previdência

social – CTPS, sem carteira, conta própria e empregadora.
Art. 4° - Para os efeitos desta Lei, os dados inscritos no

Relatório Socioeconômico da Mulher serão publicados, anualmente,
disponibilizado no sítio do Governo do Estado para acesso e consulta
pública

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de

novembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226,

afirma que ”A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.” e que ”O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º).”

Nesse sentido, o Estado tem criado mecanismos legais em todas
as suas esferas, a exemplo da lei Maria da Penha na esfera federal, além
das legislações estaduais. Entretanto, para que haja um
acompanhamento dos dados de vida da mulher, e com a meta de que
estes índices possam contribuir com a adoção de políticas públicas, o
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presente projeto de lei visa criar o Relatório Anual Socioeconômico da
Mulher do Estado do Maranhão.

Logo, à luz da Lei nº 12.227, de 12 de abril de 2010, que criou
em âmbito federal o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher –
RASEAM, o presente projeto de lei tem o objetivo de reunir em um só
documento os dados relativos às condições de vida das mulheres
maranhenses, a fim de servir de parâmetro para a implementação de
políticas públicas.

 O relatório a ser publicado, anualmente, pelo Governo do
Estado do Maranhão, conterá informações sobre taxa de mortalidade
materna, número de filhos, gravidez na adolescência, doenças típicas
ou de maior incidência nas mulheres, participação no mercado de
trabalho formal e informal, proporção de mulheres chefes de família,
riscos mais comuns no trabalho da mulher, situação salarial, nível de
escolaridade, violência contra a mulher, entre outras. Alguns desses
dados já estão disponíveis, mas de forma fragmentada, o que muitas
vezes dificulta traçar um mapa da real situação das mulheres
maranhenses. A publicação anual do Relatório Socioeconômico da
Mulher servirá como referência para que as diversas esferas do governo
estabeleçam políticas públicas e definam os programas direcionados
às mulheres, além de contribuir para a transparência dos investimentos
aplicados nessas políticas.

Dessa maneira, o objetivo dessa proposição criar um relatório
no qual deverá conter dados relativos à população feminina capazes de
fornecer subsídios para políticas de defesa e promoção da mulher.

Diante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares,
para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de
novembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de

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

Beckman” em São Luís 11 de novembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
Pai de sete filhos, Márcio Ronny da Cruz Nunes, em suas

palavras, não tem mais um vida completa desde quando tomou uma
decisão, em janeiro de 2014, de tentar salvar a vida de uma garota de
seis anos, enquanto o ônibus em que eram transportados foi incendiado
por um ataque de facções criminosas. A menina, infelizmente, não
resistiu.

O ato heroico rendeu a Márcio Rony 75% do corpo queimado,
a impossibilidade de se expor ao sol e, ato contínuo, de trabalhar. Mas
nem tudo foi negativo. “A vida que eu tinha antes disso, era uma vida
péssima. Era do serviço pro bar. E depois que aconteceu, graças a
Deus, eu tô tranquilo”, relata. Após anos do fatídico dia, ao rememorar
os minutos de terror que passou, Rony continua inspirador: “Eu não
culpo nenhum deles. A gente tem que aprender a amar o próximo.”

Devido à gravidade das queimaduras que sofreu pelo corpo
inteiro, Márcio ainda faz tratamento, sem previsão de finalização.
“Quando eu fico suado, ela coça [a pele]. Contudo, Rony relata ter
dificuldades em obter os medicamentos. “O Estado, eu tive que colocar
na justiça. “ Segundo ele, a Secretária de Saúde o considera saudável,
sem mais necessário ter acompanhamento farmacológico. “Eu é que
ainda sinto as coisas que estão agravadas dentro de mim, né?”, diz
Rony.

Sobre o futuro, após altos e baixos e uma mudança de vida,
Rony se emociona e como qualquer herói, só quer o bem dos que os
rodeiam: “O que eu quero – se Deus me der oportunidade, né? – é
terminar de criar meus filhos e viver em paz.”

Devido a este ato heroico até então pouco reconhecido e de
acordo com a redação do art. 139, alínea a do Regimento Interno que
determina a propositura da referida medalha aos cidadãos que
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados
merecedores do recebimento da comenda, O Sr. Marcio é merecedor
desta Medalha.

REQUERIMENTO Nº 660 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação do plenário, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com os demais
barra-cordenses, parabenizando a atleta Nyeme Victória do time
São Paulo/Barueri de vôlei feminino que foi campeão do
Campeonato Paulista de Vôlei feminino.

Plenário Dep. “Nagibe Haickel” do Palácio Manuel Beckman
de 12 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 661 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente a DIRETORA GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,  LARISSA
ABDALLA BRITTO, solicitando INFORMAÇÕES SOBRE O
PROCEDIMENTO DE VISTORIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES QUE PASSARÁ A SER ELETRÔNICO, BEM
COMO O AUMENTO DO VALOR QUE SERÁ COBRADO PELO
RESPECTIVO SERVIÇO.

Assembleia Legislativa, em 11 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 662 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Jatobá pelo
aniversário de 23 anos do município, a ser comemorado no dia 10 de
novembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência à
Senhora Prefeita Francisca Consuelo Lima da Silva, ao senhor Presidente
da Câmara Municipal  Ivo Alcântara de Oliveira  e a todos seus pares.

Justificativa
Em reconhecimento ao trabalho da população jatobaense, bem

como da qualidade e perseverança de sua administração pública que,
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com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida
do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de Jatobá-MA. Desejo também a toda
população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Jatobá no
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 663 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Santa Filomena
pelo aniversário de 23 anos do município, a ser comemorado no dia 10
de novembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência ao
Senhor Prefeito Idan Torres Chaves, ao senhor Presidente da Câmara
Municipal Niterran Soares Lima e a todos seus pares.

Justificativa

Em reconhecimento ao trabalho da população filomenense,
bem como da qualidade e perseverança de sua administração pública
que, com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de
vida do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de Santa Filomena-MA. Desejo também a
toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Santa
Filomena no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 664 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Trizidela do
Vale  pelo aniversário de 25 anos do município, a ser comemorado no
dia 10 de novembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se
ciência ao Senhor Prefeito Charles Frederick Maia Fernandes, ao senhor
Presidente da Câmara Municipal Francisco Martins Pereira e a todos
seus pares.

Justificativa
Em reconhecimento ao trabalho da população trizidelense, bem

como da qualidade e perseverança de sua administração pública que,
com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida

do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de Trizidela do Vale -MA. Desejo também
a toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Trizidela do
Vale  no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 665 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Senador
Alexandre Costa  pelo aniversário de 25 anos do município, a ser
comemorado no dia 10 de novembro. Requeiro, ainda que desta
manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito Orlando Mauro Sousa
Arouche, ao senhor Presidente da Câmara Municipal Itamar Macêdo e
a todos seus pares.

Justificativa
Em reconhecimento ao trabalho da população

alexandrecostense, bem como da qualidade e perseverança de sua
administração pública que, com muita luta, tem alcançado proporcionar
melhor qualidade de vida do seu povo, é com muita honra que presto
esta homenagem pelo aniversário do município de Senador Alexandre
Costa  -MA. Desejo também a toda população os mais sinceros votos
de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Senador
Alexandre Costa  no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência,
atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 666 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de São João do
Sóter  pelo aniversário de 24 anos do município, a ser comemorado no
dia 19 de Junho. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência
à Senhora Prefeita Joserlene Silva Bezerra Araújo, ao senhor Presidente
da Câmara Municipal Raimundo José e a todos seus pares.

Justificativa

Em reconhecimento ao trabalho da população sotense, bem
como da qualidade e perseverança de sua administração pública que,
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com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida
do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de São João do Sóter -MA. Desejo também
a toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de São João do
Sóter  no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 667 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Fernando Falcão
pelo aniversário de 25 anos do município, a ser comemorado no dia 10
de novembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência ao
Senhor Prefeito Adailton Ferreira Cavalcante, ao senhor Presidente da
Câmara Municipal  Josualdo dos Santos e a todos seus pares.

Justificativa

Em reconhecimento ao trabalho da população fernandense,
bem como da qualidade e perseverança de sua administração pública
que, com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de
vida do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de Fernando Falcão-MA. Desejo também a
toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Fernando
Falcão no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 668 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Capinzal do
Norte pelo aniversário de 25 anos do município, a ser comemorado no
dia 10 de novembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se
ciência ao Senhor Prefeito André Pereira da Silva , ao senhor Presidente
da Câmara Municipal  João Brito  e a todos seus pares.

Justificativa

Em reconhecimento ao trabalho da população capinzalense,
bem como da qualidade e perseverança de sua administração pública

que, com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de
vida do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de Capinzal do Norte-Ma. Desejo também
a toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Capinzal do
Norte no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 669 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de São João do
Sóter  pelo aniversário de 24 anos do município, a ser comemorado no
dia 19 de Julho. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência
a Senhora Prefeita Joserlene Silva Bezerra Araújo, ao senhor Presidente
da Câmara Municipal Raimundo José e a todos seus pares.

Justificativa
Em reconhecimento ao trabalho da população presidutrense,

bem como da qualidade e perseverança de sua administração pública
que, com muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de
vida do seu povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo
aniversário do município de São João do Sóter -MA. Desejo também
a toda população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de São João do
Sóter  no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 07 DE NOVEMBRO 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. 13.11.19
EM: 12.11.19

REQUERIMENTO Nº 670 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 04 de novembro (segunda-feira) do ano em curso, em
razão de participação no Talk Show Econscientizar, bem como na
abertura da Semana Acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), conforme comprovação anexa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 07 de novembro de 2019. - DUARTE
JUNIOR - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.11.19
EM: 12.11.19
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REQUERIMENTO Nº 671 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 07 de novembro (quinta-feira) do ano em curso, em
razão de participação na Audiência Pública que discutiu a proposta de
retirada de subsídios da energia solar, realizada em Brasília/DF.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 07 de novembro de 2019. - DUARTE
JUNIOR - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.11.19
EM: 12.11.19

INDICAÇÃO Nº 1528 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a
cidade de Godofredo Viana- MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de forma
mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1529 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de
Godofredo Viana- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural e de
subsistência, trazendo desenvolvimento econômico.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1530 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de
Godofredo Viana- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitura
do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pela população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1531 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de Godofredo Viana- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 04km (quatro quilômetros) de
asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas,
as intervenções realizadas ajudarão na mobilidade urbana, desafogando
o trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1532 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luis, o Sr. FRANCISCO CANINDÉ BARROS; ao Prefeito
Municipal de São Luis, o Sr. EDIVALDO HOLANDA JUNIOR; e
ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luis – SET, o Sr. JOSÉ GILSON CALDAS
NETO, solicitando que no APP MEU ÔNIBUS, utilizado para
informações sobre as linhas de ônibus, seja implementada o dispositivo
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“Planeje sua viagem”, próprio para turistas, semelhante ao que já
acontece em outros locais.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1533 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário de Segurança Pública do Maranhão, o
Sr. Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando a inclusão de registro
online de Boletins de Ocorrências sobre maus-tratos contra animais no
sítio eletrônico https://delegaciaonline.ssp.ma.gov.br/. A iniciativa
destina-se a apresentação de notícia de ato ou fato tipificado como
infração penal envolvendo animais. Ademais, visa assegurar os direitos
dos animais, bem como combater tais práticas delituosas.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1534 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
o Sr. Márcio Honaiser e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando que seja implantado um Restaurante Popular no
bairro da Cohab, nesta capital, de modo a abranger a região dos seguintes
bairros: Cohab I, II, III e IV, Cohatrac, Forquilha, São Bernardo, Izabel
Cafeteira, Aurora, Planalto Anil I, II e  III, Planalto Pingão e adjacências.

Tal iniciativa visa garantir condições de acesso a alimentos
básicos, de qualidade e em quantidade suficiente a todos os cidadãos,
bem como assegurar os direitos à vida, saúde e dignidade da pessoa
humana.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1535 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Senhora Presidente da Diretoria
Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico
de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, a Sra. Maria Paula
Azevedo, ao Diretor da BRK Ambiental, o Sr. José Mário Marinho,
à Excelentíssima Senhora Prefeita do município de Paço do
Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo e ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do município de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, solicitando que, juntos, reformulem/flexibilizem o
valor da tarifa social popular do CISAB, bem como de seus critérios,
de modo que corresponda à realidade social dessas localidades.

Solicitamos a presente reformulação/flexibilização da tarifa
social e seus critérios com o intuito de englobar trabalhadores rurais,
pescadores e prestadores de serviços autônomos, tendo em vista que
estes são a base econômica existente nos referidos municípios.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2017), a proporção de pessoas ocupadas em relação à
população total do município de Paço do Lumiar era de 6,5% com a
renda formal de 1,7 salários mínimos, mas 42,5% da população vive
com 1/2 (meio) salário mínimo. Já em São José de Ribamar, a proporção
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 10,3%, sendo
a renda média formal de 2 (dois) salários mínimos, porém, 42% da
população vive com a renda de 1/2 (meio) salário mínimo.

Inicialmente, considerando que, atualmente, o valor da tarifa
social cobrado pela concessionária dos serviços de saneamento
corresponde ao valor da tarifa normal reduzido de 25%, solicitamos
que este benefício seja aumentado para 75% de desconto da tarifa
normal.

Em segundo lugar, consta como um dos requisitos para que a
pessoa seja beneficiária da tarifa social no CISAB, é que ela “tenha
ligação cadastrada como apenas 01 (uma) economia, com área
construída menor ou igual a 40 m²”. Ocorre que é um requisito dificílimo
de ser alcançado. No Estado do Piauí, por exemplo, o requisito é que a
área construída não ultrapasse 50 m². Assim, solicitamos que essa
metragem de área construída seja ampliada para, pelo menos, 50 m².

Em terceiro lugar, outro requisito do CISAB é que “o consumo
médio de energia elétrica dos últimos 12 meses tenha sido igual ou
inferior a 80 kWh”. Outro requisito difícil de ser cumprido. No Estado
do Tocantins, o requisito é de 120 KW/mês. Desta forma, solicitamos
que este requisito do CISAB também seja ampliado para, pelo menos,
120 KW/mês.

Em quarto lugar, para que a pessoa faça jus ao benefício da
tarifa social do CISAB é imprescindível que ela tenha “renda familiar
mensal por pessoa de até meio salário mínimo”. Solicitamos que este
benefício seja ampliado para quem tenha renda familiar mensal por
pessoa de até um salário mínimo e meio, a exemplo, novamente, do
Estado do Tocantins.

Por fim, outro requisito é que a pessoa deve se encaixar na
faixa de consumo de até 10 m³. Solicitamos que a referida faixa seja
mudada para consumos de até 30 m³.

Portanto, tendo em vista o ora esboçado, esperamos o
acolhimento desta proposição.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –  Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, meu querido povo do Maranhão.
Senhor Presidente, este último fim de semana foi produtivo, mas de
grande trabalho, mas, graças a Deus, percorri os municípios nos quais
fui votado e represento aqui nesta Casa Legislativa e não poderia de
estar presente nesses municípios muitos que aniversariaram, aí nós
estávamos presentes nesses municípios. O nosso percurso começou
no sábado pela manhã, dia nove, no município de Arame, onde
acompanhava o Governador Flávio Dino. E no município de Arame,
com a nossa Prefeita, Dra. Jully Meneses; o líder político Dr. João
Menezes e o Governador Flávio Dino, com o Secretário de
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Infraestrutura, Clayton Noleto; o Secretário Márcio Honaiser, nós
tivemos a satisfação de inaugurar e entregar à população o Restaurante
Popular àquela comunidade, para aquele município de Arame. E em
seguida, inauguramos a pavimentação asfáltica da MA-006, que liga
Arame a Grajaú. E eu vi ali a população satisfeita, feliz coma aquelas
obras, aquelas inaugurações.  Naquela oportunidade, eu também
entreguei o ofício ao Governador Flávio Dino para que destinasse
recursos das nossas Emendas Parlamentares, no valor de 165 mil reais,
para aquisição de uma ambulância para o município de Arame.
Prontamente, o Governador atendeu, pediu que encaminhasse o projeto
ao Secretário Marcelo Tavares para o município receber e adquirir esta
ambulância, fruto de Emenda Parlamentar, de nossa autoria. E também,
em seguida, estivemos também, fomos com o Governador Flávio Dino
ao município de Fernando Falcão, onde lá, em Fernando Falcão, também
com o Secretário Márcio Honaiser; com o Prefeito Adailton Cavalcante,
nosso querido Prefeito de Fernando Falcão; com o Secretário da
Infraestrutura, Clayton Noleto, onde também entregamos ali o
Restaurante Popular. Aquele Restaurante Popular à população, onde
também inauguramos a estrada, a MA-272 que liga Barra do Corda a
Fernando Falcão e liga Fernando Falcão a Barra do Corda. A importância
daquela estrada, Senhoras, Senhores Deputados, imprensa, meu querido
Maranhão, aquela tão sonhada estrada para ligar um município tão
distante da capital de Barra do Corda, mas valorizando aquela
população, aquele povo. E eu fui um dos que, nesta Casa, que hoje me
orgulho mais ainda daquela época, quando o Governo do Estado
encaminhou o projeto para esta Casa para contrair o empréstimo junto
ao BNDES, eu fiz a exigência: só votaria se incluísse a estrada 272, que
liga Barra do Corda a Fernando Falcão. E assim aconteceu. Foi incluída
essa estrada e, assim, nós votamos o empréstimo. E hoje está a estrada
pronta e inaugurada dia 09, sábado passado, 09 de novembro. Vai ficar
na história daquele município, na história do Maranhão aquela tão
sonhada estrada entregue à população. Então, eu fiquei muito feliz.
Acompanhei o Governador e vi a felicidade daquele povo em receber
aquela tão grande obra, tão sonhada, a estrada 272, que liga Barra do
Corda a Fernando Falcão. E, na oportunidade, também, entreguei um
ofício ao Governador Flávio Dino, pedindo a ele que liberasse o recurso
de uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 165 mil reais, também,
para o município de Barra do Corda. Entreguei o ofício ao Governador
Flávio Dino. Entreguei um outro ofício ao Prefeito Eric, que se
encontrava presente no palanque, lá em Fernando Falcão, para que o
Prefeito encaminhasse e encaminhe, o mais rápido possível, o projeto
para a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão para receber os
recursos, fruto de Emenda Parlamentar, também de minha autoria,
para que o município de Barra do Corda receba esses recursos no valor
de 165 mil reais para, também, a aquisição de uma ambulância, para
servir o povo de Barra do Corda. Então, foi um final de semana
produtivo. Também estive no município de Jenipapo dos Vieiras,
acompanhado de minha esposa, que estava presente, em um almoço
com a população. A minha esposa Abigail, que estava comigo, e a
população nos recebeu carinhosamente. E nós também falamos ao
município que já entregamos algumas coisas no município como um
caminhão para as associações dos municípios, uma patrulha mecanizada
para a associação do município de Jenipapo dos Vieiras; e iremos
entregar muito mais. Então, Senhor Presidente, era uma prestação de
contas que eu queria fazer desse final de semana para os meus pares
Deputados desta Casa, para o povo do Maranhão do compromisso
que nós temos com todo o Maranhão de estar aqui nesta Casa Legislativa
trabalhando e levando as ações para beneficiar o nosso povo do
Maranhão, para ver cada dia a nossa população, esse povo mais carente
ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Proposta de Emenda Constitucional nº 017/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista. O Deputada está

ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Parecer nº 714/2019,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em Redação Final
ao Projeto de Lei nº 377/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto vai à sanção. Parecer nº 715/2019, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em Redação Final ao Projeto de
Lei nº 352/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto vai à sanção. Projeto de Lei nº 427/2019, de
autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à sanção. Projeto de Lei nº 492/2019, de autoria do Poder Executivo,
por meio da Mensagem Governamental nº 085/2019 (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 489/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista. Deputado ausente. Fica transferido
para a próxima Sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 127/2019,
de autoria do Deputado Rigo Teles (lê). O Deputado Rigo está presente
no plenário. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 053/2019, de autoria do Deputado César
Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 063/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 134/2019, de autoria do Deputado
César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 122/2019, de autoria do Deputado Adriano.
Deputado ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento n.º 631/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo
(lê).

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - É sempre
uma honra ter ao lado da minha assinatura a do Deputado Edivaldo
Holanda.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Arnaldo
Melo, queria também, por meio do nosso Presidente, Vossa Excelência
me desse um espaço para também subscrever esse Requerimento?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Confirmado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com anuência do autor fica feita a subscrição
do Deputado Edivaldo e do Deputado Rigo Teles: Requerimento nº
632/2019, também do Deputado Arnaldo Melo, que parabeniza o
município de Alto Alegre do Maranhão O Requerimento nº 633/2019 é
parabenizando o município de Lagoa do Mato. O Requerimento nº
638/2019 parabenizando o município de Boa Vista do Gurupi. O
Requerimento nº 639/2019 o município de Jatobá. O Requerimento nº
640/2019 o município de São Domingos do Azeitão, todos do Deputado
Arnaldo Melo. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos nº 641 e 642/
2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio. O Deputado está ausente.
Requerimento nº 643/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 655/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 625/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Deferido. Requerimento nº
644/2019, de autoria da Dra. Deputada Helena Duailibe. Deferido. Do
item 24 ao item 29 são de autoria do Deputado Dr. Yglésio, acabou de
chegar. Requerimento nº 651/2019, de autoria do Deputado Adelmo
Soares (lê). O Deputado Adelmo está ausente. Fica transferido para a
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próxima Sessão. Requerimento nº 652/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages (lê). Deferido. Requerimento nº 657/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). Indeferido. Requerimento nº 659/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus. o Deputado está
ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Os Requerimentos nº
641 e nº 642, de autoria do Deputado Dr. Yglésio.  O Requerimento nº
641 (lê).  Aproveito o autor para poder subscrever também. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 642, também de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os demais itens ficam transferidos
para a próxima Sessão. Fica incluído na Sessão da Ordem do Dia de
quarta-feira, dia 13 de novembro, Requerimento nº 660/19, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa; Requerimento nº 661/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; os Requerimentos nº 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Peço que o Deputado Fernando Pessoa... O
Deputado Fernando Pessoa está ausente. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado Rildo Amaral, por oito
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom Dia a todos. Cumprimento a Mesa, na pessoa da
Deputada Cleide Coutinho, o Plenário, na pessoa da Deputada Mical
Damasceno. Senhores, o que me traz, hoje, à tribuna foi a fala do
Deputado Dr. Yglésio, na semana passada, falando sobre o desrespeito
com um professor de uma instituição de ensino. E eu fico muito feliz,
Deputado Dr. Yglésio, quando, na contramão do que aconteceu com o
professor Amazonas, a Assembleia Legislativa aprova um projeto, de
minha autoria, em primeiro e segundo turnos, coibindo justamente
todo e qualquer tipo de violência contra professores e educadores no
Estado do Maranhão e responsabilizando as pessoas que isso fizerem,
inclusive dando total respaldo aos professores prejudicados com
qualquer ato dessa natureza. Responsabilizando tanto a família, quando
de menor, quanto a instituição, no caso de tentativa de violência verbal
ou física. E, quando entrei, Deputado Ariston, com esse projeto, foi
por conhecer a realidade em sala de aula, foi por conhecer, Deputado
Zé Inácio, o que acontecia nas escolas em que trabalhei. Várias vezes,
eu tive oportunidade de ver professores e professoras saindo da sala
de aula com medo do que poderia vir a acontecer, inclusive de ameaças
de familiares. Tive a oportunidade de separar brigas em escola, por
conta que as famílias e as pessoas que acham que educar é só com a
escola e esquecem que isso é uma transferência que a família tenta
fazer de maneira equivocada. Nós tivemos que usar também desse
expediente na cidade de Imperatriz. E quando eu usei do expediente de
dizer que os educadores eram vítimas diretas das quase agressões, o
que parecia que era algo local, eu recebi inúmeras mensagens de
professores, funcionários de escolas, supervisores, diretores, dizendo-
se também vítima da tentativa de violência por conta de estudantes e
da comunidade escolar. Pessoas que precisavam daquela voz naquele
momento, porque faltava justamente a educação que vem de berço,
educação que vem, que respeita o professor, que respeita o educador.
E a Assembleia Legislativa dá exemplo de como tratar e como deve ser
respeitada essa profissão, como devem ser respeitados esses homens
e mulheres que cedem a sua vida no hábito de educar. De todas as
lamentações que eu levo por ser Deputado, a maior é de não poder
exercer a minha profissão na minha cidade, em Imperatriz. Sendo
Vereador, por 10 anos eu estive em sala de aula trabalhando e mostrando
que aquilo ali eu fazia também por amor. Quem está na sala de aula não
somente por necessidade, mas também por amor à profissão. E hoje
nós temos um problema sério no Brasil com relação à formação de
professores. A prova disso é que, na UEMA, nos cursos de licenciatura,

sobram vagas na universidade pública em Imperatriz, e, com certeza,
nos outros campos também, porque as pessoas não querem mais ter
essa responsabilidade, esse desgaste de ser educador e ser professor. E
por ser professor, eu vim aqui agradecer à Assembleia por estar dando
esse passo. Tenho certeza de que o Governador Flávio Dino, além de
ser jurista e também ser professor, ser conhecedor deste mal, vai
sancionar esse projeto da melhor forma possível. Não podemos deixar
os educadores do Maranhão sendo vítimas, sendo ameaçados sem ter
uma voz que os respalde. A partir do momento em que o Estado
sancionar a lei, nós iremos coibir atos de violência, atos de ameaça. O
que é mais importante do que a lei, é que sejam respeitados como seres
humanos, como educadores. Fico muito feliz, agradeço, mostrando
que esta Casa tem responsabilidade e vai na contramão de instituições
ou pessoas que não respeitam o professor, o educador. Meu muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão?
Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN? Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição? PSDB?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo
Soares.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wellington
do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Detinha, Edson Araújo, Othelino
Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Wendell Lages. A
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra ao Deputado Zito
Rolim. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou
transferida para a próxima Sessão ordinária e submeteu à deliberação
da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 635/19, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias no período de 09 a 21 de outubro,
quando esteve em missão empresarial ao Emirados Árabes e a China;
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636/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja
incluída na Ordem do Dia da próxima Sessão, para votação em regime
de urgência, as Moções nºs 39, 40 e 41/19, de sua autoria e 637/19, do
Deputado Wellington do Curso, para que seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nº 542/19, de sua autoria. O Requerimento n° 625/2019,
do Deputado Arnaldo Melo, foi transferido devido ausência do autor.
Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 122/19, de
autoria do Deputado Adriano; 053 e 134/19, de autoria do Deputado
César Pires; Requerimentos nºs 631, 632, 633, 638, 639 e 640/19, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo; 635/2019, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio; 636/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 637/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 641/
19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No
tempo dos Partidos e Blocos, os Deputados Zé Inácio Lula, Daniella
Tema, Doutor Yglésio e Duarte Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e os Deputados Rafael Leitoa e Felipe dos
Pneus falaram pela Liderança deste Bloco. O Deputado Hélio Soares
falou pelo Bloco Parlamentar Democrático.  No Expediente Final não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 12 de novembro de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA THAIZA HORTEGAL - Bom dia a todos. Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada
por meio do Requerimento nº 553/2019, de autoria da Senhora Deputada
Dra. Helena Duailibe, em comemoração ao Dia da Mulher
Empreendedora Maranhense. Convido para compor a Mesa, o Senhor
Sérgio Sombra, Presidente da Junta Comercial do Maranhão, neste ato,
representando o Governador Flávio Dino; a Senhora Cáritas de Jesus
Almeida, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Sustentável de São
Luís, neste ato representando o Prefeito de São Luís; Excelentíssimo
Senhor Edilson Baldez, Presidente da Fiema; Senhora Valéria Regino,
Secretária Adjunta da OAB/Maranhão, neste ato representando o
Presidente Thiago Diaz; Senhor Raimundo Coelho, Presidente do
Sebrae/Maranhão; Senhora Shirley Cunha, Presidente da Associação
dos Jovens Empresários do Maranhão; Senhora Raquel Jordão, Diretora
Administrativo Financeira do Sebrae/Maranhão. Neste momento,
assistiremos a um vídeo em homenagem a mulher empreendedora.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Dra. Helena Duailibe, autora
do requerimento de convocação desta Sessão Solene, que falará em
nome do Poder Legislativo.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Não tem quem não se emocione com tanta história linda. Eu estou
extremamente emocionada. Exma Senhora Deputada Thaiza Hortegal,
minha colega de bancada, presidindo esta sessão solene e em nome dela
eu quero também saudar a todos os nossos colegas deputados, Deputado
Wendell Lages, Deputado Dr. Yglésio, Deputado Zito Rolim, Deputado
Roberto Costa, Deputado Ariston, Deputado Hélio Soares, Deputado
Ciro Neto, que nos prestigiam nesta sessão solene. Senhor Sérgio Sombra,
Presidente da Junta Comercial do Maranhão, meu querido vizinho,
neste ato representando o Governador Flávio Dino; Senhora Cáritas
de Jesus Almeida, Secretária adjunta de Desenvolvimento Sustentável
de São Luís, neste ato representando o Prefeito de São Luís; Exmo.
Senhor e queridíssimo Dr. Edilson Baldez, Presidente da Fiema, que
nos prestigia nesta sessão solene; Senhora Valéria Regino, Secretária-
adjunta da OAB-MA, neste ato representando o Presidente Thiago
Diaz; Senhor Raimundo Coelho, Presidente do Sebrae-MA, que eu

digo sempre, a referência dele é a esposa dele que foi minha colega,
Dra. Alice, minha querida amiga; Senhora Shirley Cunha, Presidente da
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, que muito nos
honra também com sua presença; Senhora Raquel Jordão, Diretora
Administrativa Financeira do Sebrae-Maranhão; Senhora Rosely Belo
Ribeiro, Coordenadora do Movimento Empreendedor de Mulher;
Senhora Magnólia Rolim, Presidente do Conselho da Mulher
Empresária; Coronel Maria Augusta, Comandante de Segurança
Comunitária da Patrulha Maria da Penha, que eu disse que vai ter
também uma Sessão Solene para todos vocês policiais e bombeiros que
merecem, mulheres policiais e bombeiras; Senhora Nádia Barbosa,
Vereadora de São José de Ribamar, minha querida amiga; Senhor Douglas
Pinho, que é um patrimônio da Associação Comercial, também que
muito nos honra nesta Sessão Solene; Senhora Karen Barros, Secretária
adjunta de Educação, muito obrigada por sua presença. E muitas outras
mulheres maravilhosas que eu não vou citar aqui para não me perder,
que nos prestigiam e que nos ajudaram a organizar este evento, também
homens maravilhosos, funcionários desta Casa, imprensa aqui presente.
No dia 19 de novembro comemora-se o Dia Mundial do
Empreendedorismo Feminino, que foi lançado pela ONU para
valorizarem e incentivarem as mulheres empreendedoras, e no dia 03
de novembro o Dia da Empreendedora Maranhense oriundo do Projeto
de Lei 036/2018, de autoria da ex-Deputada Graça Paz. Sabemos que o
empreendedorismo feminino nunca esteve tão em voga quanto no cenário
atual, visto que o índice de participação das mulheres nos negócios
aumenta consideravelmente a cada ano. O projeto GEM, no Brasil,
responsável pelas pesquisas das características dos empreendedores
brasileiros e seus negócios, com vinte anos de atuação, desenvolve
pesquisa dentre outros aspectos sobre o número de empreendedores
por gêneros, segundo o estágio do empreendimento no Brasil. Em
2018, considerando os níveis de empreendedores iniciais e os
estabelecidos, a pesquisa identificou que 17,3% das mulheres são
empreendedoras iniciais, e 17,2% são empreendedoras estabelecidas.
Isso considera a faixa etária de 18 a 64 anos da população brasileira. A
diferença entre homens e mulheres no empreendedorismo brasileiro
tem sido reincidente ao longo dos anos, principalmente no
empreendedorismo estabelecido, fazendo com que façamos os
questionamentos sobre as razões que levam as mulheres a terem negócios
menos duradouros que os homens. Apesar disso, cabe destacar que,
mesmo com taxas de empreendedorismo menores do que a dos homens,
as empreendedoras representam em números absolutos cerca de 23, 8
milhões de brasileiras. Quais os grandes desafios do empreendedorismo
feminino ainda visto em nossos dias? Os desafios são bem maiores,
apesar de terem mais escolaridade maior que os homens, a jornada
múltipla, o preconceito, a falta de incentivo. Apesar de se capacitar
mais do que os homens, ainda existe uma pressão cultural para que
sejam responsáveis pelo lar e pelos cuidados com os familiares. Dedica-
se cerca de 18 horas aos cuidados pessoais e afazeres domésticos,
precisam-se desdobrar em diversos papeis. A discriminação baseada
em estereótipos de gênero, nomeada sexismo, é outro grande desafio
que o empreendedorismo feminino enfrenta. Algumas economias têm
leis que restringem os tipos de trabalhos que as mulheres podem realizar.
Em algumas situações há, inclusive, proibições por parte do marido
para aceitação de trabalho fora de casa. Apesar desses desafios, o
empreendedorismo feminino vem ganhando destaque e aparece
crescimento, apresentando algumas características que facilitam para a
condução dos negócios. Unindo sensibilidade, intuição e cooperação
com atitudes como coragem, determinação e iniciativa, as mulheres
desenvolvem habilidades importantes para fazer valer os resultados
naquilo que empreendem. Com uma maneira bem peculiar de gerir as
coisas e situações, as mulheres se destacam em suas formas de planejar,
definir metas, antecipar problemas, gerenciar tempo, cuidar de pessoas,
enfrentar dificuldades e resolução de conflitos. Empreender não significa
só lucro, ganhos financeiros; muitas vezes visa a melhoria de todos os
setores de uma comunidade, transformar uma realidade em que está
inserido, buscar uma forma de vida mais justa com menos desigualdade
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social. Uma pesquisa do SEBRAE Nacional aponta que, até 2018,
30% de todos os negócios privados no mundo são operados ou têm
como idealizador uma mulher, porém, apenas uma pequena parcela é
considerada de alto impacto, visto que, na maioria dos casos, existe o
fator de investimento desigual por parte das instituições financeiras. A
pesquisa indica ainda que 15,9% das mulheres empreendedoras estão
na região Nordeste, contra 53,2% na região Sudeste; 79% possuem
ensino superior e 68% trabalham em casa. E ainda o Brasil conta com
cinco milhões e 693 mil mulheres empreendedoras, o que corresponde
a 8% da população feminina do país. Das mulheres, 70% das
empresárias são mães e realizam suas atividades domésticas. Ainda de
acordo com o Sebrae, sabemos que temos muito a ser feito para que
novas políticas e iniciativas sejam criadas para uma maior disseminação
do potencial empreendedor e do empoderamento feminino no Maranhão
e no Brasil. Ao comemorarmos esses dias 19 e 03 de novembro como
marco do empreendedorismo feminino, manifestamos nosso total apoio
e interesse em fomentar iniciativas que possibilitem maior aceitação e
acesso para que as mulheres se tornem cada vez mais ativas no mercado,
incentivarmos ações que possibilitam o desenvolvimento das
características do comportamento empreendedor para melhor preparar
as mulheres para os novos desafios do mundo dos negócios. Estamos
aguardando o Projeto de Lei nº 419/2019, que já foi aprovado aqui por
todos os 42 Deputados e está apenas aguardando a sanção do Senhor
Governador, que institui a Semana Estadual da Mulher Empreendedora
Maranhense, projeto esse da minha autoria. Agradeço a Deus que nos
deu a sabedoria de Salomão para que eu e muitas mulheres, eu não
queria citar nenhuma para não fazer falhas, mas muitas mulheres que
eu chamo de mulheres solidárias do bem que pensaram comigo, que
organizaram comigo esta sessão solene, que só tem esse brilho por
causa de todas essas mulheres. Agradeço a todos os colegas Deputados
que aprovaram por unanimidade esta sessão solene. Eu nada conseguiria
fazer se não tivesse também o apoio imensurável do Presidente desta
Casa, Deputado Othelino Neto, da Presidente do Gedema, Dr.ª Ana
Paula, das pessoas que compõem a Procuradoria da Mulher, do
Cerimonial desta Casa, do Complexo de Comunicação desta Casa, dos
servidores que se empenharam bastante para este evento e de todas
vocês, mulheres maravilhosas, que hoje nos abrilhantam com esta
cerimônia tão linda porque a beleza da cerimônia está nesses exemplos.
Nós também teremos mais dois exemplos aqui para destacar, não
apareceram nesse quadro, mas que vão ser apresentados, que é o
exemplo também da hoje universidade, o complexo Dom Bosco, que
iniciou com a nossa querida e ilustre professora Maria Isabel, que não
pôde estar presente, mas está aqui a Elizabeth para representá-la. E os
100 anos da Farmácia Garrido. Eu estava dizendo aqui, hoje quem
sucede, porque não foi quem iniciou, mas eu me lembro desde pequena
da Farmácia Garrido. Então, não poderia faltar nesse evento esses dois
exemplos. E eu também não poderia deixar de citar aqui a ex-Deputada
que efetivamente foi quem foi a autora desse Dia Estadual, que é Graça
Paz, que não pôde estar presente, eu a convidei, mas ela está com a
irmã doente, mas aqui deixo o abraço, o agradecimento, por ser uma
mulher de visão. E acredito que, com essa força, com essa garra, com
esse empreendedorismo que nós, mulheres, estamos desenvolvendo,
cada uma no seu espaço, nós vamos, consequentemente, melhorar e
sensibilizar cada vez mais homens maravilhosos como vocês, que estão
aqui para nos dar as mãos e para também nos prestigiar. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Neste momento convidamos a
Deputada Dra. Helena Duailibe para fazer a entrega das placas em
homenagem às mulheres empreendedoras: Abadia Castelo Branco,
Daniela Andrade, Danielle Rodrigues Lima, Eulália das Neves Ferreira,
Isabela Murad, Guga Fernandes, Iziane Castro, Luzia Rezende,
Elizabeth Rodrigues neste ato representando Maria Isabel Rodrigues,
do Complexo UNDB, e Patrícia Maranhão. Passo a palavra a Senhora
Guga Fernandes, neste ato representando todas as homenageadas.

A SENHORA GUGA FERNANDES – Excelentíssima
Deputada Thaiza Hortegal, que está representando a Mesa; Senhora
Deputada Helena Duailibe, cumprimento a todos os presentes em seu
nome; Exmos. e Exmas., querido marido, filhos, amigos, seguidores
que se fazem aqui presentes. Estou muito feliz em estar na vossa
presença no dia de hoje, que considero um dos mais importantes e
alegres da minha vida, algo que nunca sonhei. Fazer parte deste momento
e representando as mulheres empreendedoras do Estado do Maranhão
é de grande responsabilidade social, empresarial e um grande orgulho.
Eu me sinto honrada pela confiança em mim depositada. Vejo cada vez
com mais clareza o quanto é nobre ser uma mulher empreendedora.
Quantas coisas abdicamos em nossas vidas, quantos momentos
deixamos de estar com quem amamos para nos dedicar à vida empresarial.
Comecei a empreender aos 19 anos, já formada em Ciências Contábeis,
ao ingressar como sócia da Assessoria e Consultoria Real a convite do
meu marido José Ribamar Pires de Castro Filho. Era tão jovem, mas
sempre fui muito comprometida e responsável. Ele me confiou as
chaves da maior empresa de serviços contábeis do Norte e Nordeste,
porque sempre confiou em minha ética, responsabilidade, afinco e
destreza em administrar os números. Aprendi desde cedo a lidar com
pressão, prazos e habilidades técnicas. Aos 28 anos já possuía Mestrado
em Auditoria Contábil pela Unigranrio. Quantas noites mal dormidas?
Quantos números calculados? Sempre os amei. Para exercer bem a
profissão contábil é necessário amá-los e torná-los amantes do seu
cotidiano. Buscar sempre o aperfeiçoamento das Ciências Contábeis
nos fez evoluir com grande velocidade e ingressar no GBrasil, Grupo
Brasileiro de Empresas Contábeis. Somos os únicos com aptidão e
registro no Estado, com muito orgulho. Precisa ser extraordinário para
ser membro desse seleto time de campeões. Aprendi com o tempo que
além de amar os números eu precisaria me relacionar, fazer network e
gostar de pessoas. Vê-las como prioridade e, principalmente, servi-
las. Em 2002, ao lado de Conceição de Maria França Nunes, fundei o
Centro Educacional Ciranda do ABC, atualmente administrada pela
minha sócia, a psicóloga Milena França Nunes. Na área educacional
somos desafiados todos os dias, precisamos sempre ser éticos e dignos.
É assim a nossa vida como empreendedora, é esta vida que escolhi.
Nasci na cidade de Santa Quitéria, Maranhão, no dia 04 de novembro
de 1974. Uma forte tempestade ilhou a cidade, deixando-a sem energia.
Será que sou elétrica por conta disso? Tenho energia de sobra, porque
empreender é o meu combustível. Parte da minha adolescência foi
morando na cidade de Itapecuru-Mirim. Estudei em escolas de freiras
e no famoso colégio Cema, onde tenho amigos que cativo até hoje. Aos
12 anos, precisei mudar para a cidade grande, onde prestei seletivo,
porque, naquela época, existia uma prova para você ingressar nas
melhores escolas; e passei. Passando nessa prova, eu estava habilitada
a estudar no colégio Dom Bosco, lá na rua do passeio. Isso prova que
a educação depende única e exclusivamente de quem a busca. Hoje
tenho imenso prazer em estar na companhia da minha querida e mestre
professora Elizabete Rodrigues nesta celebração. Minha graduação em
ciências contábeis foi no ano de 94 pelo Ceuma. Antes tentei conciliar
com o curso de agronomia na Uema. Naquela época, não tínhamos as
vastas opções que dispomos hoje. Estudei Direito por pressão,
incentivada por meu querido e amado marido, Pirizinho. Como ele
amava as minhas peças de defesas administrativa na área contábil e
fiscal. Porém, gente, essa profissão não fez os meus olhos brilharem.
Tentei até o meu último suspiro contábil. Dei-lhe de presente um
belíssimo álbum e realizei o sonho dele. Fui professora por alguns
anos na faculdade Fama, onde ministrei as disciplinas, contabilidade
intermediária, contabilidade avançada e auditoria. Com o nascimento
do meu quarto filho, eu precisei optar entre a vida empresarial e a vida
educacional. Vocês não têm dúvida, né? Eu escolhi a empresarial. Em
2007, precisando de mudar de ares, após algumas sessões de terapias,
eu precisava relaxar e dormir, eu resolvi empreender no seguimento
editorial, onde sou editora da Revista Deluxe, a revista mais luxuosa do
Maranhão. E isso foi um grande desafio porque eu achava que apenas
colocar dinheiro na empresa tocaria. Eu me enganei tremendamente.
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Precisei estudar sobre moda, estilo, edição, designer, redação de revista,
jornalismo de moda. Foram tantos cursos, tantas experiências que eu
consegui obter o registro como jornalista no Ministério do Trabalho,
sobre número 11.34, em 03 dezembro de 2012. Em 2012, eu comecei a
estudar o comportamento e a vida agitada das mulheres, sua rotina,
atribuições, má alimentação, qualidade de vida, deficiência nutricional.
Em 2014 tive a oportunidade de entrar para o seguimento saudável e
entender sobre a falta de vitaminas, minerais e outros nutrientes que
são capazes de nos manter longe de diversas doenças. Em julho de
2016, abri a GF Indústria, que representa a marca Guga Fernandes
Biure com registro na Anvisa e figura como a primeira indústria de
suplementação alimentar das regiões Norte/Nordeste. Estamos no
Catálogo Internacional de Negócios do Sebrae, Wine. Participamos do
programa Epic, da Perks. Aqui minha amiga Isabela que participa
também. Possuímos mais de 600 patentes entre suplementos e
cosméticos. Sou ousada, aposto sempre em inovação e novas tendências
de mercado. Outra característica que define a mulher empreendedora é
a paixão pelo associativismo. Sempre busquei o melhor para a classe
empresarial. Em 2015, Deus me entregou uma visão, que para muitos
declaro como uma missão. Foi ele quem passou as instruções para
criar o primeiro grupo de empreendedorismo feminino em nosso Estado,
a AME, Associação das Mulheres Empreendedoras do Maranhão. Tenho
grande estima e respeito por todas as mulheres empreendedoras, somos
verdadeiras mulheres-maravilhas, pois estudamos, trabalhamos,
cuidamos da família e estamos sempre procurando ajudar outras
mulheres a praticar a boa liderança e a defender os interesses da nossa
classe. Parabéns a todas nós! Senhoras e senhores, eu peço licença
para falar um pouco sobre a minha família. Sou a décima filha e herdei
dos meus pais, Francisco Fernandes e Wilza Barros da Silva, o senso
de justiça e dinamismo, características que sempre me ajudaram nas
minhas decisões diárias. Mas, há 24 anos, ninguém influencia mais a
minha vida do que meu marido, José Ribamar Pires Castro Filho, mais
conhecido nas minhas redes sociais como “Piresinho”, como
carinhosamente eu trato. Sempre pragmático, articulado, porém, muito
certeiro. Hoje sou o que sou por seguir seus conselhos. Fruto do nosso
amor e união, temos quatro filhos: Luiz Felipe, Luiz Gustavo, Yuli
Fernanda, Luiz Gabriel. Eles são a nossa renovação, a nossa fonte
diária de inspiração. Eu quero finalizar esse discurso agradecendo às
amigas presentes, as nossas parceiras empreendedoras, a vocês que
saíram de casa. É um orgulho que não cabe. Agradecer a esta grandiosa
Casa por me escolher para representar todas essas mulheres
extraordinárias, nesta data tão inesquecível. Quero deixar aqui a palavra
de Luiza Helena Trajano, Presidente do Magazine Luiza e fundadora
do grupo Mulheres do Brasil. Eu sou líder do comitê empresarial, onde
a gente tem aqui a Patrícia Maranhão e a Dani. A Luiza Trajano diz:
“Empreendedorismo para mim é fazer acontecer independente do
cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, é fazer diferente,
correr riscos, acreditar no seu ideal e não só na sua missão”. Muito
obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Neste momento, assistiremos a um
vídeo em homenagem à senhora Maria Isabel, proprietária da Escola e
Universidade Dom Bosco. Concedo a palavra a Senhora Raquel Jordão,
que aborda o tema: O empreendedorismo feminino no Maranhão.

A SENHORA RAQUEL JORDÃO - Muito bom dia. Eu assim
como a Deputada Helena, também inicio muito emocionada, porque ao
ver esse vídeo eu me remeto também ao passado, não aos 60 anos do
Dom Bosco, mas pelo menos aos 40 onde entrei com 2 anos de idade
e tive toda minha formação escolar. Elisabeth também professora,
parceira, incentivadora, conselheira, muitas vezes ali chamando atenção
como mãe, então realmente remete um passado muito bom. E o que é
o destino, não é? Hoje eu estou à frente do Sebrae e fomentando o
empreendedorismo feminino, porque vivenciei durante esses longos
anos aí alguns exemplos, como esse do Dom Bosco, toda essa questão

do empreendedorismo. Bom, mas eu queria iniciar cumprimentando a
Deputada Thaiza em nome da Mesa, a todos os Deputados presentes,
que são muitos, obrigada pela presença. Queria pedir permissão ao
meu Presidente do Sebrae, Dr. Raimundo Coelho, por conceder a
oportunidade aqui também de falar em nome do Sebrae. E na verdade,
Presidente, não poderia ser diferente, porque hoje represento o lado
feminino na direção do Sebrae. Sou a única funcionária atuante na
direção do Sebrae, já em uma segunda gestão. Iniciei em 2015 com o
então Presidente Edilson Baldez por com 4 anos e fui reeleita em 2018
por mais uma gestão que vai até 2022. E desde então, desde o ano
passado iniciamos um projeto de empreendedorismo feminino que por
consciência, ou não, no Nordeste somente dois Estados estão com esse
projeto desenvolvido com o apoio do Sebrae Nacional, e isso nos
fortalece inclusive como Estado, como Federação. Porque como a
Deputada Helena comentou nos números, hoje já somos 30% do
mercado maranhense e eu só reitero que somos donas de negócio. Nós
não temos empresa ou trabalho do marido, mas somos donas do negócio,
somos nós que estamos à frente. Isso, 30% realmente representa o
percentual considerável para o nosso Estado. Então eu queria destacar
que é uma data que muito nos anima como mulher e representante de
uma empresa que apoia os pequenos negócios no país. Eu digo sempre
que empreender é ousar, é pagar o preço, é cuidar de cada detalhe dos
negócios. E é por isso que empreender guarda tantas afinidades com o
ser feminino, não é verdade? Todo mundo que está aqui, todas as
empreendedoras se remetem a essas características. Então nós do Sebrae
acreditamos nessa premissa e estamos acompanhando a evolução da
mulher nessa trilha de sucesso principalmente nas últimas décadas.
Nesse período, a mulher se transformou em um ator social importante.
E as instituições públicas e privadas reconhecem essa evolução e
passaram a ofertar dessa forma serviços e produtos específicos para o
público feminino. O Sebrae tem contribuído muito com essas mulheres
que conquistaram o seu lugar nos negócios com portfólio voltado para
a gestão administrativa, financeira, assim como para o desenvolvimento
pessoal e de liderança dos seus negócios e para que elas que foquem em
inovação e elevem o nível de competitividade nos seus negócios no
mercado. Assim como em outros tempos, o Sebrae, junto às
empreendedoras brasileiras e principalmente as maranhenses, apoia
todas elas com esforço e dando suporte a essas demandas como donas
das pequenas e microempresas. E como falei atualmente nós temos um
projeto pioneiro de empreendedorismo feminino com a atuação já de
500 empresárias e empreendedoras nesse projeto. E isso é um projeto
ao longo do Maranhão distribuído aí em todos os municípios. E aqui
eu deixo, Deputada Helena, Deputada Thaiza, que é uma oportunidade
nessa bancada que tem hoje oito deputadas representando a Casa, é
uma oportunidade de realmente se desenvolver um trabalho nesse
empreendedorismo feminino, que tanto tem realmente alavancado os
negócios do Empreendedorismo do Maranhão. E eu finalizo enfatizando
que o Sebrae existe para realmente apoiar e servir com toda a sua
expertise, os pequenos negócios empreendedores maranhenses. Mais
uma vez, eu queria parabenizar aqui a todas as presentes. Realmente é
uma força, uma luta diária, de todas as empreendedoras, que eu digo
que tem sempre, às vezes, três, quatro expedientes para dar conta e
ainda está à frente dos seus negócios. Então o Sebrae está à disposição
para apoiar e para fomentar o empreendedorismo. E nós crescermos
cada vez mais os negócios do nosso estado, muito obrigada!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Neste momento, assistiremos a um
vídeo em homenagem aos cem anos da Farmácia Garrido. Convido a
Deputada Dra. Helena Duailibe para fazer a entrega da Placa Farmácia
Garrido à Senhora Adriele Belo e ao Senhor Emílio Belo, que falará em
nome da Farmácia Garrido.

O SENHOR EMÍLIO BELO - Bom dia a todos. Excelentíssima
Senhora Deputada Helena Duailibe, muito obrigado pelo convite, pela
honrosa placa em homenagem aos nossos 100 anos. Meu nome é Emilio
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Melo, sou Diretor da Farmácia Garrido, a terceira geração. Sou filho de
um farmacêutico, o Doutor Antônio Ferreira Belo que assumiu a direção
da Garrido, em 1968. A Garrida é fundada em 1919, também por outro
farmacêutico e coincidentemente pontuando em relação ao Dia Mundial
do Empreendedorismo Feminino, dia 19 de novembro, o aniversário da
Garrido é também no dia 19 de novembro e também é o Dia da Bandeira
Nacional. Então, com dizia filho de Antônio Ferreira Belo, farmacêutico,
em 1996, meu pai falece e eu ao lado da minha mãe consigo seguir por
mais 3 anos, estes três anos chegam a 99, assumo a farmácia Garrido só
e, de lá para cá, nos últimos 20 anos, venho à frente da Farmácia
trabalhando no nosso mercado, prosperando, que é preciso fazer uma
farmácia de manipulação e trazendo resultados óbvios, aqueles
requeridos pelos profissionais médicos prescritores e também pela
sociedade, que ela busque o medicamento manipulado sempre
trabalhando pautado na seriedade e sob os regimentos, as leis, os
estatutos, as RD 6 que nos regulamentam. E hoje chegamos em
novembro, o mês do nosso aniversário, recebemos essa homenagem,
aqui com minha filha, ao meu lado também sendo homenageada pelo
empreendedorismo feminino. Tenho mais três filhos, minha esposa,
meus filhos também estão aqui, agradeço a presença. E todos os nobres
Deputados, falar um pouquinho da Garrido é falar um pouquinho
também de São Luís, desses 100 anos, é falar um pouquinho do
Maranhão desses 100 anos. A Farmácia Garrido vem fazendo o papel
dela, empregando, pagando o que é justo e por isso, e por esses motivos,
a prosperidade vem todo tempo nas nossas velas dessa nossa
embarcação que a gente tem ainda muito para explorar, é um oceano
azul que a gente tem pela frente. O tratamento individualizado, o
personalizado, a dinâmica que é a manipulação que a Farmácia Garrido
pode trazer para o atendimento específico por meio, sempre, dos
profissionais que ali estão, farmacêuticos, prontos para em todas as
farmácias atenderem e tratarem com seriedade o que a manipulação, o
que a Farmácia Garrido tem de melhor. É a tradição com a inovação. Eu
agradeço a palavra, muito obrigado, é uma honra muito grande para a
gente e que venham os próximos 100 anos. Deus nos abençoe.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão Solene.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1116/2019

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

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art.
11 da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que determina a Progressão
do servidor ocupante de cargo efetivo desta Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a política de valorização do pessoal desta
Casa.

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder a progressão funcional do servidor do Quadro
de Pessoal Efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
que integralizou interstício funcional, constante do quadro abaixo, com
observância da vigência:

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 23 de

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1138/2019, de 06 de novembro de 2019, exonerando
JONATHAS EVERTON MENDES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1139/2019, de 06 de novembro de 2019, nomeando
LUCELIO MUIRAQUITA BARROS CUTRIM, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano
em curso.

Nº 1141/2019, de 11 de novembro de 2019, exonerando
DACIANE PEREIRA FERNANDES, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1142/2019, de 11 de novembro de 2019, nomeando
NAGELA MARIA BRITO COELHO CALDAS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em
curso.

Nº 1143/2019, de 12 de novembro de 2019, nomeando ERIKA
OLIVEIRA MAIA PONTES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1144/2019, de 12 de novembro de 2019, nomeando
LIDIANA NERES SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1145/2019, de 12 de novembro de 2019, nomeando
EREMITA DE JESUS SOUSA SERRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

Nº 1146/2019, de 12 de novembro de 2019, nomeando LUÍS
FERNANDO CARVALHO RODRIGUES DE DEUS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 486/2019

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 387/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre o Código
Estadual de Proteção aos Animais Domésticos.

O Projeto de Lei sob exame estabelece normas para a proteção
dos animais domésticos no Estado do Maranhão, compatibilizando as
condições que coloquem em risco a integridade física dos animais
domésticos.

Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição
de Lei (Lei Ordinária nº 10.412, de 05 de janeiro de 2016, que
Estabelece Normas para a proteção, direito, defesa e preservação
dos animais no Estado do Maranhão).

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

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

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

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

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

Lei nº 387/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.

É o voto.

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

pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 387/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  679/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 133/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Artista Visual
Romildo Rocha.

Esclarece o autor da propositura, que o  Senhor Romildo
Rocha é natural de São Luís do Maranhão. O artista visual desenvolve
trabalhos em três expressões artísticas – a ilustração, o graffiti/
muralismo e a xilogravura. A valorização da cultura brasileira,
nordestina e maranhense é o grande direcionador de suas obras. Na
Vila Embratel, bairro de nascença e morada, Romildo Rocha faz um
grande projeto de muralismo, colorindo o bairro com graffitis junto a
outros artistas da Ilha. Além de colorir São Luís, tem murais nos
municípios de Peritoró/MA, Pedro II/PI, Vitória/ES e Porto Alegre
(RS). Muito do que Romildo Rocha expõe em suas obras é herança
direta de seus pais, ambos nasceram em pequenos povoados do
Maranhão. Francisco, o pai, nasceu no interior de Duque Bacelar,
onde trabalhava com roça lidando com terra e gado e mais tarde foi
caminhoneiro. A mãe, Rosely, nasceu no interior de Coelho Neto e foi
quebradeira de coco babaçu. A obra do artista é um resgate histórico
da essência nordestina. Atualmente, ele transforma a paisagem urbana
em ilustrações de contos de cordel pintados com cores vívidas,
remetendo à uma reinterpretação da história nordestina. Nelas, estão
retratados o sertanejo, o cangaceiro, o bode, a dançarina de tambor
de crioula, a cozinheira, a mãe, o menino, o índio e o negro. Além de
ilustrações, Romildo faz xilogravuras (gravuras em relevo sobre
madeira), além disso também produz camisas, adesivos, pinturas e
cartões que faz com seus designs. Em 2018, o jovem artista criou o
Projeto Cores da Vila que tem como principal objetivo despertar nas

crianças a imaginação, o senso de pertencimento e a identificação,
usando a arte como uma ferramenta de transformação. Por fazer
parte de um bairro periférico, com muitas crianças e altos índices de
criminalidade e de evasão escolar, o artista aproxima a arte da
comunidade.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 133/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior.

 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 133/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 682 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 033/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Edson Araújo, aos formandos da turma 2019,
parabenizando-os pela formatura no Curso de Engenharia de
Pesca da Universidade Federal do Piauí – UFPI – Campos Rei
Veloso/ Parnaíba Piauí. Que teve colação de grau ocorrida em 30
de agosto de 2019 na quadra poliesportiva da Universidade em
Reis Veloso.

Ademais o autor da propositura externa respeito, admiração e
reconhecimento ao empenho, dedicação e esforço de todos os formandos
para alcançar o objetivo pretendido, o que representa a consolidação
do papel politico social da Universidade Federal do Piauí.

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 033/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 033/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  685  / 2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 463/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que objetiva incluir a temática “contra a
violência às mulheres e meninas” no currículo escolas das escolas
públicas do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de lei, as escolas estaduais de
ensino deverão incluir, em caráter complementar, nos componentes
curriculares, conteúdo programático de informação e orientação contra
a violência às mulheres e meninas.

A Constituição Estadual do Maranhão preceitua o
princípio da Separação dos Poderes em seu art. 6º, resguardando
ao Chefe do Poder Executivo algumas matérias para iniciativa
privativa (como a organização administrativa do Estado), bem
como criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
e outros órgão da Administração Pública Estadual, Art. 43, incisos
III e V.

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado
dispor sobre a organização e funcionamento da Administração no Estado
na forma da lei, a teor do que dispõe o Art. 64 , inciso V da Constituição
Estadual.

Apesar da extrema relevância da matéria apresentada, para que
conste na grade curricular das escolas públicas do estado do Maranhão
a temática “contra a violência às mulheres e meninas”, a organização
administrativa para o planejamento, organização e execução da referida
temática, é de exclusiva competência do Poder Executivo iniciar os
projetos de lei, visto que dispõe sobre os serviços públicos de educação
no estado.

Nesse sentido já se manifestou a Suprema Corte Brasileira:

[...] O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade
da Lei nº 3.593/01, do Município de Americana, sob o
fundamento de que esse dispositivo não poderia ter criado
obrigações para órgãos da Administração. Com efeito, esse
entendimento está em sintonia com a jurisprudência
da Corte no sentido de que padece de
inconstitucionalidade formal a lei resultante de
iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições
de órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Executivo.
Nesse sentido, anote-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO
ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO
SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto

de lei que visa a criação e estruturação de órgão da
administração pública: iniciativa do Chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria.
II - Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista
9.080/95.” (ADI nº 1.275/SP, Tribunal Pleno, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/06/2007).

Ressalte-se que o acórdão recorrido se ajusta a essa
orientação na medida em que a Lei municipal nº 3.593/01, de
Americana, determina a incorporação ao currículo das escolas
da rede municipal de ensino, supletivo e fundamental, das
disciplinas “Sociologia” e “Filosofia”, influenciando na
organização dos órgãos pertinentes.

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código
de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
(STF – RE: 404889 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 15/04/2010, Data de Publicação: DJe-
077 DIVULG 30/04/2010 PUBLIC 03/05/2010).

Por outro lado, A Lei Federal nº 9.394/1996, que estabelece
as diretrizes e base da educação nacional, prevê  que os currículos
devem ter base nacional e ser complementada por cada sistema de
ensino e cada estabelecimento escolar, a teor do que dispõe o
Art.26, senão vejamos:

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

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

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

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

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

de Lei nº 463/2019. por ferir os preceitos constitucionais (Art. 43,
incisos III e V e Art.64, inciso V, da CE/89), bem como a Lei Federal nº
9.394/1996.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 463/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 696 /2019

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 495/2019, de autoria
do Senhor Deputado Rildo Amaral, que “Estabelece o Piso Salarial
dos Cirurgiões-Dentistas no Estado do Maranhão.”

O referido Projeto está fixando o piso salarial dos Cirurgiões-
Dentistas e seus reajustes, a duração da jornada de trabalho e o adicional
de insalubridade.

Consoante o art. 7º da Constituição Federal é direito do
trabalhador urbano piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho e em seu art. 22, prevê que é matéria privativa
da União legislar sobre direito do trabalho. Vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho;”
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

O parágrafo único do art. 22 da CF/88 autorizou a União delegar
aos Estados através de Lei Complementar questões específicas das
matérias relacionadas no referido artigo. Sendo assim, a União editou a
Lei Complementar nº 103/00, autorizando os Estados a instituir piso
salarial para empregados que não tenham o piso definido em lei federal,
convenção ou acordo coletivo:

“Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal ficam
autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do
Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V
do art. 7o da Constituição Federal para os empregados
que não tenham piso salarial definido em lei federal,
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 1o A autorização de que trata este artigo não poderá
ser exercida:
I – no segundo semestre do ano em que se verificar
eleição para os cargos de Governador dos Estados e do
Distrito Federal e de Deputados Estaduais e Distritais;
II – em relação à remuneração de servidores públicos
municipais.”

É necessário ressaltar que, conforme a delegação concedida
pela União através da lei supramencionada, iniciativa da Lei no caso de
piso salarial é do Poder Executivo, não cabendo ao Parlamento
deflagrar o processo legislativo sob pena de inconstitucionalidade.

Em relação a duração da jornada de trabalho e o adicional
de insalubridade essas matérias são da competência privativa da
União (art. 22, I, da CF/88), pois diz respeito a direito do trabalho e
não está comtemplada pela delegação contida na Lei Complementar nº
103/2000.

Neste sentido, vejamos o que estabelece o Supremo Tribunal
Federal, vejamos:

“A competência legislativa do Estado do Rio de Janeiro para
fixar piso salarial decorre da LC federal 103, de 2000, mediante
a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, I e parágrafo

único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para instituir piso salarial para os
empregados que não tenham esse mínimo definido em lei
federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se
de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de
exercício, pelo legislador federado, da figura da competência
privativa delegada. A expressão “que o fixe a maior”, contida
no caput do art. 1º da Lei estadual 5.627/2009, tornou os
valores fixados na lei estadual aplicáveis, inclusive, aos
trabalhadores com pisos salariais estabelecidos em lei federal,
convenção ou acordo coletivo de trabalho inferiores a esse. A
inclusão da expressão extrapola os limites da delegação
legislativa advinda da LC 103/2000, violando, assim, o
art. 22, I e parágrafo único, da CF, por invadir a
competência da União para legislar sobre direito do
trabalho.[ADI 4.391, rel. min. Dias Toffoli, j. 2-3-2011,
P, DJE de 20-6-2011.]”

No caso em tela, o Projeto de Lei viola a reserva de iniciativa
do Poder Executivo prevista na delegação federal através da Lei
Complementar nº 103/2000 e bem como regula matéria de direito do
trabalho, sendo assim o Projeto afigura-se inconstitucional.

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

495/2019 em face de 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 495/2019, de acordo com o
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 697 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se na análise de legalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 491/19, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto
que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.640, 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.”

O Projeto de Lei altera a Lei 8.640, 12 de julho de 2007 criando
o Programa Milhas do Bem e prevê que os créditos em milhagem
devem ser administrados pelo órgão que gerou o benefício e
encaminhado ao Executivo Estadual com o objetivo de comprar
passagens para pacientes e acompanhantes que necessitarem de
deslocamento aéreo em função de tratamento médico. Estabelece
também que é obrigatório aderir ao programa e que o agente público
cederá à administração pública suas milhas.

Destaca-se que foi apresentado o Projeto de Lei nº 394/2019
que “Dispõe sobre a criação do Programa Milhas do Bem no Estado
do Maranhão” pelo mesmo autor, onde através do Requerimento nº
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549/2019 foi solicitado a retirada da proposição e deferido em 07/10/
2019.

Nota-se que este Projeto é a mesmo conteúdo da proposição
anterior somente com uma ementa diferente.

Conforme o § 3º do art. 168 do Regimento Interno a proposição
retirada não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa,
salvo deliberação do Plenário, vejamos:

“Art. 168. O Autor poderá solicitar, em todas as fases de
elaboração legislativa, a retirada definitiva de qualquer
proposição, cabendo ao Presidente deferir o pedido quando
ainda não houver parecer ou se este lhe for contrário.
§ 1º Se a proposição tiver parecer favorável de uma Comissão,
embora o tenha contrário de outra, caberá ao Plenário decidir
o pedido de retirada.
§ 2º As proposições de Comissão ou da Mesa só poderão ser
retiradas a requerimento do respectivo Presidente com
anuência da maioria de seus membros.
§ 3º A proposição retirada na forma deste artigo não
pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa,
salvo deliberação do Plenário.”

Com efeito, o art. 129 do Regimento Interno estabelece que
não serão admitidas proposições antirregimentais.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 491/

2019 por violar o art. 168, §3º, do Regimento Interno.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 491/2019, de acordo com o
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 699  /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 037/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações ao
DR. JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA, pelo recebimento das
Palmas Universitárias, distinção honorífica concedida pela Universidade
Federal do Maranhão – UFMA em reconhecimento àqueles que
constroem tão valorosa instituição de ensino superior pública do nosso
Estado. Cumpre mencionar que o DR. JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO
SANTANA é distinto constitucionalista, além de desempenhar
valoroso ofício como Procurador do Estado do Maranhão. Por tudo
isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que certamente
ainda serão prestados pelo DR. JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA,
o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho.

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 037/2019 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 037/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 700 /2019

RELATÓRIO:

Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade O Projeto de Resolução nº 112/2019, de autoria do Senhor
Deputado Doutor Yglésio,  objetiva alterar o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para se criar a
Comissão de Turismo e Cultura na estrutura do Poder Legislativo,
acrescentando o inciso XIII e alíneas, ao art. 30 do Regimento,
renomeando o inciso IV também do art. 30, mudando a atual Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, para Comissão
de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia, e revogando as áreas de
atividades previstas para outros comissões que passarão a ser
trabalhadas pela nova comissão.

Para alterar, retirar ou acrescentar texto no Regimento Interno
da Assembleia, há a necessidade da iniciativa partir da Mesa Diretora,
de uma Comissão Permanente ou Especial, ou ainda de um terço dos
Deputados (art. 272, do Regimento Interno). Como a proposição foi
subscrita por 16 (dezesseis) parlamentares, o critério da iniciativa
está devidamente cumprido pela proposição.

Quanto ao aspecto material, o projeto de Resolução não
afronta o regramento constitucional ou regimental, que permite a
adequação de atividades proposta pelo Projeto de Resolução em análise.

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

Resolução Legislativa nº 112/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 112/
2019, de acordo com o voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
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Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 706 / 2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 472/2019, de
autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Modifica e
acrescenta dispositivos na Lei Estadual nº. 5.315, de 11 de janeiro de
2010, que concede passagem intermunicipal gratuita aos portadores de
câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas crônicas no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Justifica o autor da Proposição de Lei, que o presente Projeto
de Lei foi concebido em sintonia com as carências da população a ser
beneficiada e reflete grande preocupação com a situação dos portadores
de doenças raras e genéticas – pessoas com a vida pontuada por
dificuldades e limitações, cuja superação exige cuidados médicos,
amparo e assistência permanente. Não raro, o atendimento a suas
necessidades envolve recursos financeiros – por exemplo, para custeio
de tratamento médico que os pacientes não encontram à sua disposição
gratuitamente, ou dependem da realização de uma viagem para ter
acesso a centros especializados onde o tratamento é oferecido.

Justifica ainda, o autor, que dessa forma, este Projeto de Lei
tem por objetivo elevar os efeitos da Lei Estadual nº. 9.114, de 11 de
janeiro de 2010, que se constituirá em instrumento fundamental para o
aperfeiçoamento das diretrizes e consecução dos objetivos definidos
pela legislação vigente, para a proteção dos direitos da pessoa com
doenças raras e genéticas.

Ressalte-se que, já existe Lei Estadual nº 9.114, de 11 de janeiro
de 2010, que assegura passagem gratuita nas linhas de transportes
intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais e
cardíacas crônicas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela rede pública, no Município de origem.

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

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do projeto sob
exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

Lei nº 472/2019, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 472/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 472/2019

Modifica e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.114,
de 11 de janeiro de 2010, que Concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de Câncer,
Aids, Doenças Renais e Cardíacas Crônicas no
Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela Rede Pública, no Município de
origem.

Art. 1º O caput do art. 1º e do art. 3º, da Lei nº 9.114, de 11 de
janeiro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS,
doenças renais, cardíacas crônicas, hanseníase, hemofilia
e demais doenças raras e genéticas no Estado do Maranhão,
quando inviabilizado seu atendimento pela rede pública, no
município de origem.”

“Art. 3º Deverá ser disponibilizado um mínimo de 5 (cinco)
vagas em cada veículo d as linhas intermunicipais
correspondentes.” (NR)

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 708 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 516/2019, de autoria

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a
reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação
em estabelecimentos comerciais e assemelhados, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências”.

Segundo a Justificativa do autor, o presente Projeto de Lei tem
por objetivo regulamentar a reprodução, venda, criação, compra

e doação de animais domésticos para lhes proporcionar dignidade e
tratamento adequado, retirando a prática costumeira e cotidiana do
comércio de animais domésticos sem qualquer cuidado, higiene. e
princípios de tratamento humanizado, como os que ocorrem sem
critério, provenientes de criatórios/pontos de venda clandestinos e/ou
improvisados, que contribuem com a alta taxa de mortalidade e crueldade
com os animais considerados como de estimação.

De acordo com o art. 1º, entende-se como animal de estimação
o animal, exótico ou doméstico, escolhido para convívio com seres
humanos, desenvolvendo com esses relação de estreita dependência.

   Ademais, o art. 2º determina que a reprodução, criação, venda
e compra de animais de estimação só poderá ser desenvolvida por
estabelecimentos comerciais ou pessoas físicas regularmente registradas
como criadores em entidades de registro de animais pertinente e por
pessoas jurídicas legalmente constituídas.

Com efeito, trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente,
tema sobre o qual os estados membros estão autorizados a legislar pela
Constituição da República, nos termos do art. 24, VI, §§ 1° a 4°.

Segundo o citado artigo, fauna, conservação da natureza e
proteção do meio ambiente e da saúde são matérias de competência
legislativa concorrente. Ou seja, conforme os citados §§ 1º a 4º do
mesmo artigo, que à União compete editar as normas gerais, cabendo
aos estados membros da Federação suplementar essas normas,



QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas
peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas
eventualmente não regulados por Lei Federal.

Sob o aspecto material, a CF/88 estabelece em seu art. 225 o
inciso VII do que cabe ao Estado “proteger a fauna e a flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.

Há, ainda, o enfoque que deve ser dado quanto à relação de
consumo existente entre a clínicas, pet shops e demais estabelecimentos
comerciais.

A competência para dispor, por meio de Lei, sobre questões
atinentes à produção, ao consumo, à responsabilidade por dano ao
consumidor, conforme ocorre no caso em análise, é concorrente da
União, dos estados e do Distrito Federal, conforme se verifica pelo
disposto no art. 24, V, da Constituição da República. Tratando-se de
competência concorrente, cabe à União editar as normas gerais sobre a
matéria, podendo os estados exercer a competência residual, prevista
nos §§ 3º e 4º do artigo mencionado.

Assim sendo, portanto, não vislumbramos óbice jurídico-
constitucional para a proposição da matéria em estudo nesta Casa
Legislativa.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 516/2019, em face da
sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 516/2019, de acordo com
o voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 709/2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 445/2019, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de conter códigos QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados
e comercializados no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos do presente projeto de lei, os produtos fabricados
e os comercializados, perecíveis ou não, no Estado do Maranhão deverão
conter em suas embalagens códigos QR Inclusivo, em complementação
ao código de barra, que faça a indicação das informações essenciais aos
consumidores, tais como, lote, data de fabricação e validade, além de
dados sobre o fornecedor, como endereço, número do contato telefônico
via SAC e demais formas disponibilizadas, e-mail e número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.

Registra a justificativa do autor, que a inclusão do código QR
demandará novas embalagens e adaptação para sua fabricação,
instituímos um tempo mais que hábil à tomada das providências
necessárias para o cumprimento da nova obrigação, de forma a não
criar nenhum tipo de desperdício e dificuldade aos produtores que

estarão não só alcançando o público que podia ter dificuldades em
consumir seus produtos por falta de informações, como agindo de
forma mais consciente e inclusiva

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

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

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

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização
do direito privado tem consequências importantes na proteção do
consumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e
proibição do retrocesso) e o limite de um direito privado construído
sob seu sistema de valores e incluindo a defesa do consumidor como
princípio geral.

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, prevê
a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção e consumo,
além de responsabilidade por dano ao consumidor, conforme acima
descrito.

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados.
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor
que animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-
se num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

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
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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, 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 projeto de lei, ao se adequar as premissas
postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal
que regulamenta o tema.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V e VIII,
da CF/88, bem como, com o Sistema de Proteção ao Consumidor,
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor).  Portanto, a matéria tem amparo constitucional e legal.

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

445/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 445/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  718 /2019

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 477/2019, de autoria da Senhora Deputada
Detinha, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de serviços, no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Registra a justificativa da autora que o presente Projeto de Lei
tem o condão de assegurar às pessoas com deficiência condições de
acessibilidade. Essas pessoas com deficiência visual e auditiva também
enfrentam barreiras. Todavia o deficiente tenha a superar barreiras,
mesmo que a Carta Constitucional Brasileira assegure o direito a todo
o cidadão de “ir e vir” livremente.

A Constituição Federal preconizou em seu texto a competência
comum e concorrente dos entes federativos para legislarem sobre
proteção, garantia e integração social das pessoas com deficiência (art.
23, II, e art. 24, XVIII, CF/88).

Ademais, a Jurisprudência é pacífica sobre o tema que preza
pela busca da proteção, garantia e integração das pessoas com
deficiência:

Lei 10.820/1992 do Estado de Minas Gerais, que dispõe
sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a
finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência
ou dificuldade de locomoção. (...) A ordem constitucional
brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos
originais a preocupação com a proteção das pessoas
portadoras de necessidades especiais, construindo políticas
e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas
da comunidade (trabalho privado, serviço público,
previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos
arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo
acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com
deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos
quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao
legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as
formas de construção e modificação desses espaços e desses
meios de transporte. (...) Muito embora a jurisprudência
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da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito
de trânsito e transporte para fazer valer a competência
privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a
densidade do direito à acessibilidade física das pessoas
com deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento,
inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244
da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no
tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse
sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no
rol de competências concorrentes dos entes federados.
Como, à época da edição da legislação ora questionada, não
havia lei geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24
da CF, era deferido aos Estados-membros o exercício da
competência legislativa plena, podendo suprir o espaço
normativo com suas legislações locais. [ADI 903, rel. min.
Dias Toffoli, j. 22-5-2013, P, DJE de 7-2-2014.]

Como podemos observar, trata-se de matéria relativa à proteção,
garantia e integração das pessoas com deficiência, o que garante ao
Estado competência concorrente para legislar sobre o tema.

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

Lei nº 477/2019, em face da sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 477/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 719 /2019

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

legalidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 476/2019, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que objetiva garantir o
desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência nos
transportes intermunicipais do Estado do Maranhão, na forma que
especifica.

O serviço de transporte público municipal ficou a cargo dos
Municípios (art. 30, V, CF/88) e o de transporte interestadual e
internacional na competência da União (art. 21, XII, e, CF/88), que
deverão prestar os serviços de forma direta ou indireta, mediante
concessão/permissão.

Aos Estados restou o serviço de transporte intermunicipal
dentro dos respectivos territórios (art. 25, § 1º, CF/88), que deverão
prestar de forma também direta ou por concessão ou permissão
do serviço público.

Como o serviço de transporte intermunicipal deve ser prestado
pelo Poder Executivo, caso seja feita a prestação de forma direta,

qualquer atribuição dada aos órgãos deste Poder deverá ter iniciativa
privativa do seu chefe: o Governador do Estado.

E se o serviço for prestado de forma indireta por concessionárias
ou permissionárias, qualquer atribuição dada a estas também deverá
partir do chefe do Poder Executivo, na forma do art. 43, V, da
Constituição Estadual, que segue, por simetria constitucional, os
ditames da Constituição Federal.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, em que pese a relevância da matéria tratada na

proposição, visando garantir maior segurança às pessoas especificadas,
opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 476/2019, devido o
aspecto formal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 476/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 720  /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 038/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações aos
bailarinos Glenda Vasconcelos (natural de Colinas – MA) e Marcos
Sousa (natural de Grajaú), pelo ingresso no concorrido processo seletivo
para compor a Escola de Teatro Bolshoi.

Cumpre mencionar que os homenageados têm,
respectivamente, 8 (oito) e 12 (doze) anos de idade, revelando-se
prodígios na dança e trazendo prestígio ao Maranhão. Por tudo isso e
por tudo mais que, certamente, ainda farão pelas artes e cultura do
Estado do Maranhão, os parabenizamos e externamos admiração por
tanto trabalho, dedicação e empenho desde tenra idade.

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 038/2019 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 038/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 722 /2019

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

legalidade do Projeto de Lei nº 483/2019, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que propõe autorizar o Poder Executivo a incluir a carne
de peixe e seus derivados no Cardápio de Alimentação Escolar da Rede
Pública Estadual de Ensino no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica o Poder Executivo
autorizado a incluir a carne de peixe e os seus derivados no cardápio da
alimentação escolar da rede pública estadual de ensino do Estado do
Maranhão, sem prejuízo dos demais itens necessários para o equilíbrio
nutricional de cada refeição.

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

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

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

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do as leis que disponham sobre:
(...)
III - organização administrativa e matéria orçamentária.

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

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).

Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
é pacífico, senão vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual nº 791/
98, que autoriza concessão de ‘Abono Especial Mensal’ a

todos os servidores da Administração Direta do Estado. 3.
Lei de iniciativa parlamentar. Usurpação de competência
legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 4. Violação
do art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal. 5. Precedentes.
6. Procedência da ação. (ADI 1.955/RO, Rel. Min. GILMAR
MENDES

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

nº 483/2019, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 483/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 723/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 034/2019, proposta pela

Senhora Deputada Mical Damasceno, à senhora Santa Damasceno,
nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão congratula-se com a família Damasceno pela passagem do
centenário da senhora Santa Damasceno”.

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 034/2019 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 034/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 724/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 493/2019, 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.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as escolas de educação
básica que integram o Sistema Estadual de Educação do Maranhão
ficam obrigadas a manter a presença do Segundo Professor de Turma
nas salas de aula que tiverem alunos com diagnóstico de: deficiência
múltipla associada à deficiência mental; deficiência mental que apresente
dependência em atividades de vida prática; deficiência associada a
transtorno psiquiátrico; deficiência motora ou física com sérios
comprometimentos motores e dependência de vida prática; Transtorno
do Espectro do Autismo com sintomatologia exacerbada; e Transtorno
de Déficit de Atenção com Hiperatividade/ impulsividade com
sintomatologia exacerbada.

A Constituição Estadual, seguindo o regramento da
Constituição Federal, disciplina no art. 43 (III, IV e V), algumas
matérias que precisam ter iniciativa privativa do Governador
para se tornarem válidas, dentre as quais se encontra a
organização administrativa, a previsão de atribuições aos órgãos
do Executivo e ainda o disciplinamento do regime jurídico dos
seus servidores.

Com efeito, a iniciativa reservada do Poder Executivo, é fruto
de disciplina expressa, não podendo o Poder Legislativo dispor sobre
a organização e o funcionamento da administração do Estado, a teor do
que dispõe o inciso V, do art. 64, da CE/89.

De outro lado, há quebra do princípio da separação de poderes,
nos casos em que o Poder Legislativo edita um ato normativo, que
configura, na prática, ato de gestão executiva. Quando o legislador a
pretexto de legislar, administra, configura-se o desrespeito à
independência e a harmonia entre os poderes (parágrafo único, do art.
6º, da CE/89).

Assim, ao instituir a obrigatoriedade de ter mais um servidor
nas escolas públicas do sistema estadual de educação, o Projeto de Lei
em análise esbarra nos princípios constitucionais acima descritos
(reserva de iniciativa e a independência e harmonia entre os poderes),
em que pese a importância do tema tratado.

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

nº 493/2019, com base nos fundamentos supracitados.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 493/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 725/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 142/2019,

apresentada pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Raimundo Aristides Silva, e dá outras providências.

 Justifica a autora da propositura que o homenageado, o Pastor
Raimundo Aristides Silva, nascido em 31 de agosto de 1949, na cidade
de Monção – MA, é casado com a Missionária Narciza Moraes Silva.
Seus filhos são: Arlete, Edson, Ivana, Oseias, Ester e Patrícia. Sublinhe-
se, por oportuno, que o referido reverendo foi autorizado ao Santo
Ministério no dia 08 de setembro de 1968, na Convenção Estadual das
Assembleias de Deus no Estado do Maranhão – CEADEMA. Ao
assumir sua missão, iniciou o seu Ministério na cidade de Tufilândia –
MA. Dois anos após sua autorização, o mesmo teve sua Ordenação
Pastoral no dia 27 de Setembro de 1970.

Após cinco anos na cidade de Tufilândia, ele foi transferido em
1974 para a cidade de Lago dos Rodrigues, permaneceu no campo por
três anos. E em 1978 chegou a São Luís, foi 1º secretário da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em São Luís - IEADESL e 1º Secretário
da Convenção Estadual das igrejas Assembleias de Deus no Maranhão
- CEADEMA, permaneceu nos cargos por quatro anos e foi transferido
para a cidade de Pindaré-Mirim, campo que permanece até os dias
atuais.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 142/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 142/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  726 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 141/2019,

apresentada pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que visa conceder
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a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria
do Socorro de Moura Matos.

Registra a justificativa da autora, que a homenageada a Senhora
Maria do Socorro de Moura Matos, nasceu em 17 de Janeiro de 1952
na cidade de Picos-PI, graduada em geografia pela Universidade Federal
do Maranhão, sempre trabalhando na área da educação, exercendo
atividades no Colégio Maristas, Zoé Cerveira e Escola Barjonas Lobão
da Rede Estadual de Ensino. Vale ressaltar que o CENAZA tem 21
anos de existência, contando com 124 funcionários e atualmente 1.056
alunos distribuídos na Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental
II e Ensino Médio. Maria do Socorro observa sempre que seu Centro
de Ensino é uma “casa de construção de vidas” e completa: “esta casa
foi estruturada com amor, carinho, respeito e valorização da vida”,
buscando constantemente, atualizadas bagagens pedagógicas para
garantir competência a fim de exercer com qualidade tão linda e
abençoada profissão: Educadora. Maria do Socorro tem dois filhos
(José Ribamar e Marcos Roberto) que trabalham no CENAZA e três
netos, considerando-se uma mulher feliz, pois valoriza o que tem a
vida, a família, a energia que Deus lhe dá para realizar seu trabalho,
cuidando de sua família Matos e sua família CENAZA, contribuindo
com a comunidade do COHATRAC. Maria do Socorro é presidente
eleita da Legião de Maria com mais de 40.000 cristãos do Maranhão e
Piauí, e, sendo pessoa crente fiel à sua religião, esteve presente em
Salvador-BA, à Celebração da Missa de Santa Dulce dos Pobres.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “d”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego”, os cidadãos que concorrerem
decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e
tecnológico do Maranhão e do Brasil.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 141/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe.

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 141/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  727 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 135/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa , que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor  Antônio Edinaldo da Luz
Lucena.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor  Antônio Edinaldo da Luz Lucena, nasceu na
cidade de Santa Luzia, no estado do Pará, em 1978. De família humilde,

precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento de sua
casa. Em sua cidade natal, era conhecido como Vendedor de Coxinhas,
onde trabalhou próximo da escola Florentina Damasceno, na qual sua
mãe, Olinda Lucena, trabalhava como professora. Sempre trabalhou e
teve uma vida difícil até chegar ao Maranhão em 1997, onde começou
de baixo até obter sucesso nos negócios e se tornar empresário da
construção civil, profissão pela qual atua há mais de 11 anos. Começou
sua trajetória no Maranhão atuando na cidade de Itapecuru. Em 2012,
chegou a São Luís onde instalou sua empresa no bairro da Vila
Maranhão, na qual gera mais de 500 empregos diretos e indiretos.
Atualmente, o empresário Edinaldo Lucena é diretor do Setor Industrial
do Sinduscon e também realiza ações sociais em vários bairros da
periferia e na Zona Rural da capital maranhense.

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

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

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que 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 135/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 135/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula



QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 728 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 505/2019, de autoria
do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Estabelece Diretrizes sobre
a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização
de treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas,
hospitais, das redes pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais do Estado do Maranhão nos casos que especifica, e dá
outras providências.”

Registra-se a justificativa do autor que o presente Projeto de
Lei objetiva diminuir a proporção de eventuais acidentes, criar um
ambiente favorável para uma ação conjugada de esforços, considerando
que com a disponibilidade de um plano de evacuação e o devido
treinamento, os funcionários dos estabelecimentos de saúde poderão
proceder corretamente, de forma sistemática e assertiva, visando
salvaguardar a integridade física das pessoas.

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

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

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes gerais a
serem tomadas sobre treinamento e apresentação do plano de
evacuação em clínicas, hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais do Estado do Maranhão nos casos
que especifica.

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

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às
atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do
seu objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do
processo legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de
substitutivo.

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

do Projeto de Lei nº 505/2019, na forma do substitutivo, em 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 505/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 505 / 2019

Estabelece Diretrizes Gerais sobre a realização
de treinamento e apresentação do plano de
evacuação em clínicas e hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão,
na forma que especifica.

Art.1º Esta Lei estabelece diretrizes sobre a realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas e
hospitais, das redes pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º As clínicas e hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais no âmbito do Estado Maranhão,
deverão realizar treinamento e apresentarem plano de evacuação para
os casos de ocorrências de incêndio e danos estruturais.

§1º Os planos de evacuação de que trata o caput deste artigo
deverão obedecer às diretrizes que dispõe a Lei nº 6.546, de 29 de
dezembro de 1995 (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no
Estado do Maranhão), sendo submetidos à apreciação e aprovação do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

§2º O plano de evacuação será treinado pelo menos uma vez,
no início de cada semestre e deverão ser oferecidos a todos os
funcionários, independentemente da função exercida.

Art. 3º Os treinamentos dispostos nesta Lei deverão ser
periódicos, a fim de garantir que todos os funcionários destes
estabelecimentos se encontrem capacitados para procederem com a
evacuação, minimizando os possíveis danos.

Parágrafo único. Cabe aos Corpos de Bombeiros, como
atribuição subsidiária, cooperar com o desenvolvimento de uma
mentalidade de prevenção e proteção contra incêndio nos
estabelecimentos de clínicas, hospitais, prédios e condomínios
residenciais.

Art. 4º A aplicabilidade desta Lei, só abrangerá imóveis
comerciais e residenciais, a partir de três andares.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 729/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 039/2019, proposta pela

Senhora Deputada Helena Duailibe, pela canonização da Irmã Dulce
à Sua Santidade o Papa Francisco, através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, nos seguintes
termos: É com imensa alegria que a família maranhense se rejubila
pela canonização da Irmã Dulce num reconhecimento a uma vida
heroica e virtudes de fé esperança e caridade. Dulce Lopes Pontes -
Irmã Dulce, teve uma trajetória de vida como exemplo para nós que
temos Deus como Pai. Nasceu em 26 de maio de 2014 em Salvador -
BA e a vocação para trabalhar em benefício da população teve
influência direta da família. Ainda muito jovem já acolhia pessoas
carentes em sua casa. Em 1933 entra para a Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, continuando
a exercer a honrosa missão de ajudar os pobres e doentes. O processo
de sua canonização foi iniciado no ano de 2000, em 2009 o Papa Bento
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XVI reconheceu as virtudes da serva de Deus, autorizando oficialmente
a concessão do título de Venerável. Santa Dulce dos Pobres. É assim
que Irmã Dulce passou a ser chamada após a cerimônia de
canonização que a tornou santa na missa celebrada pelo Papa
Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na Praça de São Pedro, no
Vaticano, lotada de fiéis. Ressalte-se, ainda, as mensagens desta santa
maravilhosa e encerramos com a seguinte: “As pessoas que espalham
o amor Não tem tempo para jogar ped ras.”
Irmã Dulce.

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 039/2019 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 039/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 730/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 040/2019, proposta pela

Senhora Deputada Helena Duailibe, através do Arcebispo
Metropolitano de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva,
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, pela canonização
da Irmã Dulce, nos seguintes termos: É com imensa alegria que a
família maranhense se rejubila pela canonização da Irmã Dulce num
reconhecimento a uma vida heroica e virtudes de fé esperança e
caridade. Dulce Lopes Pontes - Irmã Dulce, teve uma trajetória de
vida como exemplo para nós que temos Deus como Pai. Nasceu em 26
de maio de 2014 em Salvador - BA e a vocação para trabalhar em
benefício da população teve influência direta da família. Ainda muito
jovem já acolhia pessoas carentes em sua casa. Em 1933 entra para a
Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da
Mãe de Deus, continuando a exercer a honrosa missão de ajudar os
pobres e doentes. O processo de sua canonização foi iniciado no ano
de 2000, em 2009 o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes da serva
de Deus, autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável.
Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passou a ser chamada
após a cerimônia de canonização que a tornou santa na missa celebrada
pelo Papa Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na Praça de São
Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis. Ressalte-se, ainda, as mensagens
desta santa maravilhosa e encerramos com a seguinte: “As pessoas
que espalham o amor Não tem tempo para jogar pedras.” Irmã Dulce.

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 040/2019 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 040/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 731/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 041/2019, proposta pela

Senhora Deputada Helena Duailibe, através do Arcebispo
Metropolitano de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva,
à Arquidiocese de São Luís do Maranhão, pela canonização da Irmã
Dulce nos seguintes termos: É com imensa alegria que a família
maranhense se rejubila pela canonização da Irmã Dulce num
reconhecimento a uma vida heroica e virtudes de fé esperança e
caridade. Dulce Lopes Pontes - Irmã Dulce, teve uma trajetória de
vida como exemplo para nós que temos Deus como Pai. Nasceu em 26
de maio de 2014 em Salvador - BA e a vocação para trabalhar em
benefício da população teve influência direta da família. Ainda muito
jovem já acolhia pessoas carentes em sua casa. Em 1933 entra para a
Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da
Mãe de Deus, continuando a exercer a honrosa missão de ajudar os
pobres e doentes. O processo de sua canonização foi iniciado no ano
de 2000, em 2009 o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes da serva
de Deus, autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável.
Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passou a ser chamada
após a cerimônia de canonização que a tornou santa na missa celebrada
pelo Papa Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na Praça de São
Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis. Ressalte-se, ainda, as mensagens
desta santa maravilhosa e encerramos com a seguinte: “As pessoas
que espalham o amor Não tem tempo para jogar pedras.” Irmã Dulce.

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:
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Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 041/2019 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 041/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 12 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula
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