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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/11/2019 – 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 20.11.2019

I - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 681/
2019).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 014/2019,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 104/2019), DISPÕE SOBRE
O CUMPRIMENTO, NO ESTADO DO MARANHÃO, DO
DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 2019, À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE
TRABALHO. CONCEDIDO VISTAS POR 24 HORAS AOS
MEMBROS DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2019,
(MENSAGEM Nº 01/2019), DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A TABELA DE VENCIMENTOS DOS
CARGOS EXTINTOS A VAGAR DE DEPOSITÁRIO, DE
DISTRIBUIDOR E DE ESCRIVÃO DE SERVENTIA JUDICIÁRIA
CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 125, DE 15 DE JULHO DE 2009. COM PARECER FAVORÁVEL
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. 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. (3ª SESSÃO).

4. 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 CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA. (2ª SESSÃO).

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO N° 682/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA  SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO, POIS
ESTEVE REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO
ESTADUAL, NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 206 ANOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, SENDO
AGRACIADO COM UMA IMPORTANTE HONRARIA, À
MEDALHA ANTÔNIO RODRIGUES VELLOZO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/11/2019 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 567/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição dos
estabelecimentos que especifica de cobrar mais de um ingresso nos
casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o espectador
necessite ocupar mais de um assento.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 563/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a AGRICUPU –
Associação dos Agricultores de Buriticupu.

2. PROJETO DE LEI N° 564/19, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, que altera o Art. 42 da Lei n° 8.528 de 07
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras Providências.

3. PROJETO DE LEI N° 565/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a permanência de
acompanhantes nas dependências das Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) dos Hospitais, Unidades de Pronto Atendimentos (UPA’s) e
Maternidades Públicas e Privadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI N° 566/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades administrativas a
quem divulgar informação falsa (fake news) e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 160/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Sergio Luís Veras Parente, natural de
Sobral (CE).

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 559/19, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que modifica a redação do art. 1º e do inciso
VII do art. 4º e acrescenta inciso VIII ao art. 3º à Lei Nº 10.411, de 30
de dezembro de 2015.

2. PROJETO DE LEI Nº 560/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual 10.417 de 2016,
possibilitando que recursos do Fundo Estadual de Direitos Difusos
sejam direcionados às instituições filantrópicas que atendam pacientes
do SUS.

3. PROJETO DE LEI Nº 561/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que estabelece diretrizes para a coleta e destinação
final pelos fabricantes de bebidas em embalagens de vidro e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 562/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a inclusão do símbolo
do Transtorno do Espectro Autista na cédula de identidade expedida
pela Secretaria de Estado e Segurança Pública.
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5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 158/19,

de autoria do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Edilson Baldez das Neves.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 159/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Professora Maria do Socorro
Campos Naufel.

7. MOÇÃO Nº 050/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao Dr. José de Ribamar Sá Silva, pela promoção para a classe de
Professor Titular do Departamento de Economia da Universidade
Federal do Maranhão, na carreira de Magistério Superior.

8. MOÇÃO Nº 051/19, de autoria do Senhor Deputado Zé
Inácio, que envia Moção de Repúdio ao Governo Federal contra a
privatização dos Correios, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Basa, Banco do Nordeste, BNDES e Petrobras que
constituem uma das mais antigas e importantes empresas estatais do
país.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 558/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera o inciso VII do artigo 9º da
Lei Nº 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico Sr. Raimundo Nonato de
Oliveira Lopes.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira
Fernandes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” empresário José Gonçalves
dos Santos Neto.

5. MOÇÃO Nº 049/19, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que envia Moção de Pesar à família do saudoso Carlos Neto, Ex-
Prefeito e grande líder político de Grajaú, residente na Rua São Paulo
do Norte, s/n, no Município de Grajaú.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

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

os (as) Senhores (as) Deputados (as): Duarte Júnior, Edivaldo Holanda
e Mical Damasceno.

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 567 / 19

Dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos que
especifica de cobrar mais de um ingresso nos casos
em que, por necessidade especial ou deficiência, o
espectador necessite ocupar mais de um assento.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º As casas de shows e espetáculos, teatros, cinemas,
auditórios, estádios, ginásios de esportes e demais estabelecimentos
instalados no Estado do Maranhão, destinados à realização de eventos
de lazer mediante o pagamento de ingressos, ficam proibidos de cobrar
mais de um ingresso por pessoa nos casos em que, por qualquer
necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais
de um assento ou espaço individual.

 Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei
sujeitará o infrator às normas previstas nos artigos 55 a 59 da Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo às demais
sanções cabíveis.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE NOVEMBRO DE
2019 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por finalidade proibir os
estabelecimentos comerciais que exploram a realização de eventos
culturais e esportivos de cobrar mais de um ingresso por pessoa em
casos onde, por qualquer necessidade especial ou deficiência, o
espectador necessite ocupar mais de um assento. Cabe destacar que
matéria de igual teor também foi aprovada em outras Assembleias
Legislativas. Nesse sentido, busca-se com tal proposição acompanhar
esta novidade legislativa, dada a importância da matéria, que transita
em direção ao direito à inclusão e de proteção ao consumidor de forma
concomitante.
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A proposição também vai ao encontro da competência

legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência” (art. 24, XIV, CF/88).

Por fim, destaque-se que a proposição mostra-se plena e
materialmente compatível com o corpo constitucional, notadamente
com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º IV, CF/
88).

Destarte, no mesmo contexto, a Constituição Federal prevê
igual competência para legislar sobre a responsabilidade por dano,
entre outros, ao consumidor, como descreve:

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

Por fim, comprovada legalidade e a importância da presente
matéria, solicito aos nobres parlamentares a aprovação desta proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE NOVEMBRO DE
2019 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 682 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que sejam justificadas a minha ausência na
Sessão realizada no dia 14 de novembro deste corrente ano, pois tive a
honra de representar o Poder Legislativo Estadual, na sessão solene
alusiva aos 206 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão, sendo
agraciado com uma importante honraria, a medalha Antônio Rodrigues
Vellozo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO Luís, 18 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.11.19
EM: 19.11.19

INDICAÇÃO Nº 1517 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 20/11/2019

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
– CAEMA, Senhor André dos Santos Paula, a implantação de um
poço artesiano ao Povoado Entroncamento localizada no Município
de Itapecuru Mirim.

A presente solicitação visa atender as famílias do Povoado
Entroncamento desse Município, com esse poço será oferecida água
de qualidade, além de ajudar na produção proveniente da
agricultura familiar e um melhor consumo das famílias que residem
nessa localidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE NOVEMBRO DE
2019 - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1559 / 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 ao Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social
do Maranhão, Senhor Márcio Honaiser, e ao Excelentíssimo Senhor
Governador de Estado, o Senhor Flávio Dino, solicitando a implantação
de uma unidade do Restaurante Popular no Município de Santa
Inês / MA.

Apresentamos referida indicação pois o município de Santa
Inês hoje tem aproximadamente 90 (noventa) mil habitantes, bem como,
ser um município privilegiado por ter acessos rodoviários (BR-316 e
BR-222) e ferroviário.

Santa Inês está num processo de crescimento geográfico com o
município de Pindaré-Mirim e, juntos, ultrapassam os cem mil
habitantes.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida daquela população e dos moradores
da redondeza, bem como por aqueles que estejam passando pela cidade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 12 de novembro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1560 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO
ARAÚJO, a Presidente do Comitê Gestor de Limpeza de São Luís,
senhora CAROLINA ESTRELA, solicitando que adotem providências
A FIM DE PROVIDENCIAR A LIMPEZA E IMPLANTAÇÃO DE
UM CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO NO
TRECHO DE ENTRADA DO BAIRRO FUMACÊ, PRÓXIMO AO
CAMPO DE FUTEBOL, AO LADO DA BR-135.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores que padecem com o descaso e falta de infraestrutura na
região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de novembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1561 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO
ARAÚJO , solicitando que adotem providências A FIM DE
PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NO BAIRRO DO SANTO
ANTÔNIO, EM SÃO LUÍS.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores de São Luís, que padecem com o descaso e falta de
infraestrutura na região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.



QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de novembro de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1562 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO
ARAÚJO , solicitando que adotem providências A FIM DE
PROVIDENCIAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALTO
MILITAR, NO BAIRRO DO SANTO ANTÔNIO, EM SÃO LUÍS.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores de São Luís, que padecem com o descaso e falta de
infraestrutura na região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de novembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1563 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, e ao Defensor Público-Geral do Estado do
Maranhão, senhor Alberto Pessoa Bastos, solicitando a instalação
de uma unidade do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão no Município de Cantanhede, importante instituição para
a promoção dos direitos e garantias fundamentais, objetivando viabilizar
a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a garantia
de assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 18 de novembro de 2019. - Dep. Estadual
Glalbert Cutrim - 1º vice-presidente

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, neste momento, não há inscritos no
Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever? Inscrito o
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós! Galeria, imprensa, senhores
servidores. Dia 21 vai acontecer o Encontro Estadual do Partido Verde.
Avisei ao Presidente que não poderia estar, porque viajo amanhã para
o encontro da UNALE, como faço todos os anos. Mas quero dizer ao

Deputado Adriano, que o PV, como um todo, está unido em torno da
sua candidatura, está unido em torno das suas causas que são as minhas
causas, que são as nossas causas. Mercê da dificuldade que passa às
vezes, das incompreensões que passa às vezes, dentro do próprio laço
da família, Adriano tem se superado, tem crescido e tem feito valer o
seu direito de liberdade, de opção política, como sempre teve. Jovem,
competente, talentoso, Adriano empresta seu nome à sociedade
maranhense como pré-candidato à Prefeitura de São Luís. E isso
acontecerá no dia 21, aqui nesta Casa, esse encontro. Adriano, eu te
desejo toda a sorte do mundo, dizer que você pode contar conosco
como parlamentar, pode contar conosco como amigo, na tua trajetória
e na tua candidatura. De uma certeza tenha, o barco que você estiver
nós estaremos, porque foi assim que construímos a tua pré-candidatura,
foi assim que tu colocaste teu nome a juízo de todo o Partido Verde,
que aceitou e abraçou a tua causa, e aqui volto a repetir, é a nossa
causa. Peço as minhas escusas pela minha ausência, peço as minhas
escusas por não poder estar ali professar a minha fé, declarar o meu
apoio para você, mas faço daqui não de uma forma velada dentro de
uma cafua ou dentro de um encontro, mas faço de público a tantos e
quantos possam ouvir-me. Desejo a você boa sorte. Talento você tem,
competência você tem, bravura você tem e uma certeza você tem:
lealdade aos compromissos com a aliança que você fez com o povo do
Maranhão quando te elegeu. Sucesso, boa sorte na tua caminhada. Eu
te desejo, peço a Deus e rogo a Deus que abençoe a tua trajetória
política.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Sessão suspensa, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, por cinco minutos, sem apartes. Em
seguida, o Deputado Doutor Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa. Senhoras e senhores,
eu trago a pauta novamente, na tribuna desta Casa, da segurança pública
no estado do Maranhão. Nós defendemos os agentes de segurança
pública, policiais civis e militares do Estado do Maranhão e defendemos
a população. Então, defendemos a segurança pública em dois momentos,
defendemos a segurança pública da população, da sociedade e
defendemos também os agentes de segurança pública e é por isso que
eu cumprimento o amigo Kim Lopes que, há muito tempo, apresenta
o programa de TV e leva para a sociedade o Maranhão real, o Maranhão
de verdade, o Maranhão do dia a dia, da falta de segurança pública, da
falta de saneamento básico, da falta de educação, da falta de saúde, da
dor e do sofrimento das pessoas. Então, quando falamos de segurança
pública, nós defendemos a população que tenha a segurança pública de
verdade, que tenha policiais militares nas ruas, que tenha um policial
civil na delegacia para que possa registrar a ocorrência policial. Então,
defendemos a população que tenha a segurança pública de verdade e
defendemos também os agentes de segurança pública, policiais militares
e policiais civis. Para isso, nós valorizamos os policiais civis e militares,
nós cobramos do Governo do Estado a valorização e o reajuste dos
servidores públicos do Estado do Maranhão. Hoje, de forma especial,
estou falando de segurança pública, da valorização e do reajuste para
os policiais militares e para os policiais civis, a contratação de novos
policiais civis e militares não com a propaganda enganosa que o
Governador Flávio Dino diz. E trazemos à pauta, da Segurança Pública
de hoje, um grave problema que já alertamos. Nós alertamos na tribuna
desta Casa, desde a semana passada, solicitamos transparência do
Governador Flávio Dino, não tem transparência, não mostra as
informações e estão com 5 meses em atraso com a locação de veículos
da Polícia Militar e Polícia Civil. Estamos alertando uma situação de
caos que pode ocorrer a qualquer instante, uma situação de caos com a
retirada das viaturas das Polícias Civil e Militar de circulação. No
primeiro semestre foi retirado de circulação e somente depois da nossa
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denúncia é que foi retirado, é que as viaturas voltaram a circular
normalmente. As viaturas não estavam circulando, estavam sendo
rebocadas, estavam sendo retiradas das ruas por falta de pagamento.
Após a nossa denúncia foi feito o pagamento e agora já estão com 5
meses de atraso novamente. As empresas Tecway, empresas Zeta e as
empresas... rapidinho, só atenção. Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só para o senhor pedir, que tem um orador na tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço atenção ao orador que está na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhoras e Senhores, só concluindo. Senhor Presidente, o Governador
Flávio Dino aplica um calote nas empresas que fornecem as viaturas
da Polícia Militar e Polícia Civil. As empresas de locação da Polícia
Militar e da Polícia Civil. As empresas Locavel, as empresas ETE e
empresa Tecway, as empresas estão com 5 meses sem receber do
Governo do Estado. O governo do estado prepara o calote e esse calote
em não pagar o aluguel das viaturas quem padece é a população do
estado do Maranhão. Quem vai ficar sem as viaturas nas ruas circulando,
fazendo a segurança da população, quem padece é o povo, quem padece
é a população. Então estamos entrando com representação do
Ministério Público para que possa verificar essa situação junto ao
governo do estado do Maranhão. Já fizemos o alerta, já fizemos a
denúncia e a qualquer instante as viaturas poderão ser recolhidas, a
qualquer instante as viaturas deverão ser rebocadas, poderão ser
recolhidas e quem padece com isso é a população do estado do Maranhão
com a falta de segurança pública. Então solicitamos ao governo do
estado, em caráter de urgência, que possa fazer o pagamento das
empresas que estão em atraso. Então solicitamos ao Governo do Estado
do Maranhão que, em caráter de urgência, faça o pagamento que está
atrasado das empresas de locação de veículos, da Polícia Militar e da
Polícia Civil. O Governador Flávio Dino que passe a honrar os seus
compromissos e pagar a locação das viaturas que estão atrasadas há 5
meses e poderão sair de circulação a qualquer instante. É o que tinha
para o momento, que o Governador Flávio Dino trate de honrar os
compromissos e pagar as viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil que
estão em atraso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos. Senhoras e Senhores, eu vim aqui só fazer
um comunicado, não considero que seja denúncia porque crime
ambiental muitas vezes a gente só não sabe que está ocorrendo, então
a gente não pode falar na palavra “denúncia”, mas é muito grave o que
aconteceu. Chegou à Tutóia a mancha de óleo. Recebi a ligação, essas
fotos foram enviadas hoje pela manhã, pelo Prefeito de Tutóia. Então,
o desastre ambiental chegou aqui ao Maranhão. Demorou, mas chegou.
É óbvio que nesse ano houve um recrudescimento no Governo Bolsonaro
por conta de antipropaganda contra que ele chama de esquerda e que
muitas vezes compromete até o viés da preservação do meio ambiente.
O desmatamento, dados do próprio Governo, neste ano, aumentou
31%. O Ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Sales, que
inclusive veio aqui ao Maranhão, Deputada Thaiza, fazer uma visita a
região de Santo Amaro, ele disse que esse vazamento teria sido até alvo
do Greenpeace, teria sido o navio do Greenpeace o responsável. É
muito perigoso quando um Governo entra numa rota dessa de
desinformação e irresponsabilidade. A todo tempo, eles tentam
contrapor os dados, tentam destruir os mecanismos de sanção
administrativa do Governo Federal para coibir aumento de

desmatamento, poluição de rios, desmatamento de mananciais, uma
série de coisas muito graves, Deputado Antônio Pereira. Então, eu fico
extremamente preocupado com o que aconteceu, não apenas do ponto
de vista isolado, mas sim por conta da política de condução das questões
de meio ambiente do Brasil. O que nós temos em termo de preservação
a fazer, é muito grande, é muito necessário. Comunidades ali, como na
Travosa, receberam essa mancha de óleo. E entrei agora pela manhã em
contato com o Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros, Célio
Roberto. As equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão já se
encontram no local, apesar de não ser responsabilidade direta, mas
como cooperação para ajudar a população a retirar essas manchas de
óleo. Lembrando que isso aqui, Deputado César Pires, não é o principal
do ponto de vista do desastre. O mais grave é o que está na água,
submerso, é a mancha de óleo que vem silenciosa, é a mancha de óleo
que assassina a fauna marinha. Então, o recado é esse, a tragédia chegou
aqui ao Maranhão e a gente já fez requerimento, protocolamos agora
pela manhã, os requerimentos ao Ministério do Meio Ambiente, à
própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Tutoia, Conselho Estadual de Meio Ambiente,
IBAMA, ICMbio, Ministério Público Federal, Procuradoria do Meio
Ambiente, Ministério Público Estadual, Promotoria do Meio Ambiente
e a própria Defensoria Pública, para que acompanhe esse caso de
perto para que tragédias como estas não voltem a acontecer aqui no
Estado do Maranhão e no Brasil. Muito obrigado.

IV –ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - PEC nº 017/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista
(lê).

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
por gentileza, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
gostaria que V.Ex.ª esclarecesse um pouquinho para eu poder entender.
Tem um requerimento aqui de urgência, n.º 681, que é da PLC n.º 14/
2019, que fala da urgência da Mensagem Governamental n.º 104/2019.
Gostaria que V.Ex.ª esclarecesse de que se trata.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu vou pedir à Secretaria da Mesa que leve o projeto de lei
para V.Ex.ª porque nós estamos apreciando, neste momento, a PEC n.º
017. Quando chegarmos ao requerimento, se tiver alguma dúvida, V.Ex.ª
provoque aqui que eu já prontamente farei os esclarecimentos. Tudo
bem?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – PEC n.º 017. Lembro aos senhores e às senhoras que esta
PEC, para ser aprovada, precisa de 25 votos. Peço que libere o painel.
Faremos a chamada nominal para que os Deputados e as Deputadas
possam se manifestar. SIM, aprova. NÃO, rejeita.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a votação. PEC aprovada com 35 votos. A Emenda
vai para promulgação. Projeto de Lei Complementar nº 008/2019, de
autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para
segundo turno. Projeto de Lei nº 489/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai para sanção. Projeto
de Lei n° 428/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
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estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa,
de autoria do Deputado Duarte Júnior. O Deputado está ausente fica
transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº
096/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno. A Deputada está
ausente. Projeto de Resolução Legislativo n° 122/2019, de autoria do
Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa n° 137/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n° 661/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). O Requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu
ao Plenário. Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão. Mantida a decisão da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Vossa Excelência me concedeu o tempo para
fazer o encaminhamento da votação, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, Vossa Excelência estava inscrito? Porque
nós já apreciamos a matéria.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Não Senhor, cinco minutos, para encaminhar, eu não vou discutir,
cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, Vossa Excelência pode se deslocar até
a Mesa? Registro o voto contrário do Deputado Wellington do Curso.
Requerimento nº 680, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe
(lê). Em discussão, em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 681, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim, requer após ouvido o Plenário, só
instante, eu vou só anunciar já lhe concedo a Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – E queria solicitar a
conferência de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Faremos já, requerimento nº 681 requer que, após ouvido o
Plenário, que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
PLC 014 de 2019, Mensagem Governamental 104 de 2019. Peço que
zere o painel e os Deputados, que assim desejarem, confirmem suas
presenças, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Eu queria encaminhar,
por favor, esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Logo após o Deputado Wellington, Vossa Excelência terá a
oportunidade de fazer o encaminhamento. Deputado Wellington para
discutir, por 10 minutos. A discussão está encerrada. Após o Deputado
Wellington, os Deputados por bloco, que quiserem encaminhar, poderão
fazê-lo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV

Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, hoje fomos surpreendidos pelo projeto de lei
encaminhado a esta Casa, com uma mensagem do Governador do Estado,
sem a mínima discussão pela Assembleia Legislativa, a mínima discussão
pelas Comissões Temáticas, a mínima discussão possível na CCJ, a
mínima discussão possível na Comissão de Administração. E o que
mais nos impressiona, Deputado César, Deputado Adriano, o que
mais nos impressiona é que toda a tramitação da Reforma da Previdência
por parte do Governo Federal tinha as observações do Governador no
Twitter. Então, o Governador Flávio Dino utilizava o Twitter para
fazer as suas observações acerca de toda tramitação no Congresso, da
aprovação da Reforma da Previdência. Nós compreendemos que a
Reforma da Previdência tem que ser pactuada por todos, pelo Governo
Federal, pelos Estados, pelos Municípios, mas não ser empurrada
goela abaixo, principalmente para os servidores públicos do Estado do
Maranhão, servidores esses que não são valorizados, servidores esses
que não tiveram um reajuste, pelo contrário, o Governador Flávio
Dino tenta a todo custo prejudicar os servidores públicos do Estado
do Maranhão. Mas não podemos deixar, Deputado Wendell, pairar
nas nossas cabeças o peso da consciência de prejudicar o servidor
público do Estado do Maranhão. Não podemos, sem a mínima
discussão, votar, em caráter de urgência, prejudicando o servidor público
do Estado do Maranhão. Nós acompanhamos a tramitação e a votação
da Reforma da Previdência no Congresso Nacional, esperávamos o
momento oportuno para tratar desse assunto, na Assembleia
Legislativa, e o momento oportuno para discutir com os Deputados,
para discutir na CCJ, para discutir na Comissão de Administração,
para discutir com os servidores públicos do Estado do Maranhão.
Como é que vamos votar agora, em caráter de urgência, se os servidores
públicos não sabem o que está acontecendo? É um desrespeito ao
servidor público estadual que tem brigado e lutado na Justiça pelo
aumento de 21,7%. Nós estamos, desde o início do mandato, desde
2015, defendendo os servidores públicos do Estado do Maranhão,
defendendo o reajuste dos servidores públicos do Estado do Maranhão,
para todos os servidores públicos, civis e militares, o reajuste a todos
os servidores do Poder Executivo, a todos os policiais civis, a todos os
policiais militares. Nós acreditávamos que o Governador Flávio Dino,
que todas as vezes que ele falava da previdência ele aproveitava
simplesmente para criticar o Governo Federal e agora ele manda uma
Mensagem a esta Casa, Deputado Hélio, manda uma Mensagem a esta
Casa como se os Deputados fossem submissos. Como se Assembleia
fosse um puxadinho do Palácio. E como vamos encarar de frente os
servidores públicos do Estado do Maranhão? Como que nós vamos
olhar para os servidores, para as servidoras, quem está próximo de se
aposentar e dizer para ela: ‘Nós votamos na Assembleia Legislativa
contra a senhora, votamos contra o senhor’. Nós prejudicamos os
servidores públicos do Estado do Maranhão. E sabe por quê? Para
fazer graça para o “bonito de corpo”, para fazer graça para o
Governador. Por quê? Porque o Governador Flávio Dino não faz o
dever de casa. Deputado Adriano, o Governador Flávio Dino quebrou
o Estado. Quebrou o Estado! E quebrou o Estado sem fazer o dever de
casa. Até hoje nós temos uma máquina inchada, a máquina do serviço
público do Estado do Maranhão é uma máquina inchada. São 37
Secretarias, não reduziu a quantidade de Secretarias, não reduziu a
quantidade de cargos comissionados. Fez concurso púbico só para
enganar, fez concurso público só para enrolar, fez concurso público e
mentiu, mentiu descaradamente para todos os maranhenses que
almejavam entrar no serviço público, que sonhavam entrar no serviço
público e não vieram a Assembleia Legislativa bater na porta de gabinete,
não vieram aqui pedir emprego. São homens e mulheres que estudaram
para passar no concurso público. São homens e mulheres que por
mérito querem entrar no serviço público e ele anunciou concurso
somente para 10 vagas no Procon, somente 10 vagas no Procon, um
cargo cheio de cabide de emprego, cheio de cargos comissionados e ele
me faz um concurso para 10 vagas no Procon. Anunciou, para 2018, 51
vagas para nível médio, anunciou para 2019 e já está anunciando para
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2020, enganando a população. E o Procon, eu estou só dando um dos
exemplos. Um dos exemplos, um órgão cheio de cargos comissionados,
cheio de apadrinhados políticos e ele não pode se vangloriar de um
único concurso para 10 vagas. E o que falar da Aged? Anunciou o
concurso da Aged para 100 vagas. Anunciou o concurso da Aged e não
nomeou ninguém até agora, não nomeou. O que falar do concurso do
Detran que tem muita gente no cadastro de reserva? O que falar do
concurso da Segep? Ontem recebemos candidatos aprovados no
concurso da Segep, no Iprev, como vamos agora votar o aumento da
alíquota para os servidores de 11% para 14% se o governo não dá
exemplo. Ele poderia chegar para a base do governo, poderia chegar
para a Assembleia Legislativa e dizer “eu vou fazer o dever de casa, eu
vou melhorar as contas públicas, eu vou diminuir a quantidade de
Secretarias, eu vou enxugar essa quantidade de órgãos, eu vou diminuir
essa quantidade de cargos comissionados”. Aí sim cortaria na própria
carne. Poderia reduzir o salário de governador, o salário de Secretários,
a quantidade de cargos comissionados, mas não faz. E o que ele faz?
Aumenta a quantidade de cargos comissionados, em detrimento dos
aprovados em concurso público. É assim no Detran, é assim na Aged,
é assim no Iprev, é assim na Segep, é assim na Emap. Deputado César
Pires, a Emap agora vai fazer concurso e a Emap só vai fazer concurso
por conta das denúncias do Deputado Wellington, do Deputado César,
do Deputado Adriano, do Deputado Edilázio, para abrir a caixa-preta
da Emap. Um verdadeiro cabide de emprego comunista, um verdadeiro
cabide de emprego de Flávio Dino. O Governador Flávio Dino meteu
a mão, inicialmente, em 140 milhões da Emap, chegando a um total de
quase 350 milhões da Emap. E o resultado da nossa fiscalização, o
resultado da nossa cobrança é que agora a Emap vai fazer concurso
público para tentar limpar a sua mancha. A mancha da corrupção, a
mancha dos cargos comissionados, a mancha do cabide de emprego de
Flávio Dino. E o que falar da Caema? Altos salários, supersalários
pagos a engenheiros e até um advogado do PCdoB na Caema. Um
advogado do PCdoB de São Paulo ganhando 51 mil reais de supersalários
da Caema. Isso ninguém fala, um silêncio da base do Governo, o silencio
do Governador Flávio Dino, isso não fala. Mas quer mandar para esta
Casa um aumento da alíquota para o servidor de 11 para 14%, sem
nunca ter dado exemplo, sem nunca ter diálogo com o servidor, sem
nunca valorizar o servidor, sem conceder reajuste. Para professor, por
exemplo, nós tivemos que entrar na Justiça. Fizemos uma representação
na Promotoria da Educação para que pudesse respeitar a Lei do Piso.
Senhoras e senhores, nós não podemos admitir. Primeiro, não podemos
votar em caráter de urgência. Precisamos ter uma ampla discussão.
Apresentamos um requerimento para uma Audiência Pública. Quero
convidar o Deputado César e o Deputado Adriano, que possam assinar
o requerimento para Audiência Pública. Convidar os servidores,
convidar o Sindicato dos Servidores. É um remédio amargo? O Governo
Federal está colocando para todo o Brasil. Vamos ter que fazer o
Estado do Maranhão, mas vamos dialogar. Vamos conversar, vamos
fazer Audiência Pública. Vamos sensibilizar os servidores públicos;
vamos conversar com os servidores e mostrar que o Governo do Estado
precisar dar exemplo. E qual exemplo? Primeiro, reduzir a quantidade
de Secretarias. Segundo, reduzir a grande quantidade de cargos
comissionados. Cargos comissionados não estão contribuindo para
Previdência do Estado. Estão precisamos dar o exemplo. O Governo
do Estado precisa dar o exemplo e nós, Deputados, não podemos
permitir que isto aconteça de forma abrupta, de forma rápida, sem
ampla discussão. Então, Senhoras e Senhores, já quero declarar o meu
voto contra o aumento desta alíquota de 11 para 14%, seja qual for o
dia que ela seja votada, ela tem um lado, eu tenho um lado e não é o lado
do Governador. Eu tenho um lado, é o lado do povo e o lado do
servidor público. Já declaro meu voto. Não vou votar contra o servidor.
Não vou votar contra o povo. O meu voto é contra o aumento da
alíquota de 11 para 14%. Meu voto é contra, mas, de imediato, solicitar
aos demais Deputados que nós possamos rejeitar esta Emenda, solicitar
esse requerimento de caráter de urgência. Senhoras e senhores, o que
custa, Deputado Hélio Soares? O que custa, Deputado Fábio Macedo?
O que custa, Deputado Rafael Leitoa? O que custa, Deputado Zé

Inácio, que é do PT, que defende os trabalhadores, os servidores, o que
custa uma audiência pública para a gente tratar desse assunto? É o que
peço, humildemente, em nome dos servidores do Estado do Maranhão,
que a gente possa rejeitar esse requerimento, que a gente não aprove a
urgência e que nós possamos realizar audiência pública para discutir
com todos os servidores. Mais uma vez, Presidente Othelino, demais
pares, já estou declarando o meu voto, independente de audiência,
independente de discussão, sou contra o aumento da alíquota de 11%
para 14%. O servidor que não teve reajuste, um servidor que não é
valorizado e ainda vai ser penalizado pela incompetência de um
governador que quebrou o Estado. Não vamos admitir! Servidores
públicos do Estado do Maranhão, contem com o Deputado Wellington.
Vamos à luta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Para encaminhar, o Deputado Adriano,
por cinco minutos, sem apartes, pelo Bloco de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
servidores desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje chego a
esta Casa e me deparo com a Reforma da Previdência Estadual. Ora,
ora, Governador Flávio Dino, que tanto reclamou do governo Bolsonaro,
agora faz a reforma da previdência no estado do Maranhão e quer que
nós votemos hoje essa reforma, por esse requerimento vergonhoso,
Requerimento de Urgência n.º 681/19, que requer que vote, após a
presente sessão ordinária, após mesmo, porque o líder, o Bloco da
Oposição não vai fechar acordo para ser votado nesta sessão, que seja
votado, na sessão extraordinária após esta sessão. Senhor Presidente,
por favor, trata-se de um projeto complexo da Reforma da Previdência
Estadual, um verdadeiro absurdo. Servidor e servidora do Estado do
Maranhão, você que deu seu sangue por este Estado, por este governo,
agora será descontado não mais 11% do seu salário mais 14% do seu
salário, graças à reforma previdenciária do Governador Flávio Dino.
Aquele que criticou Bolsonaro, aquele que criticou os Deputados que
votaram a favor da Reforma Previdenciária, agora faz a Reforma
Previdenciária Estadual. E diz mais, de forma descarada e mentirosa,
envia a esta Casa achando que nós, Deputados e Deputadas, somos
bobos, somos ignorantes, que a reforma que ele está fazendo agora
aqui, a reforma estadual, é em cumprimento à Emenda Constitucional
nº 103/19, em cumprimento à Reforma Previdenciária Nacional.
Mentiroso. A Emenda nº 103/19, que é a Reforma da Previdência, não
prevê cumprimento pelos Estados. Não prevê, não obriga. Mas de
forma mentirosa, como ele sempre faz, em tudo o que faz, em todas as
suas propagandas, em todos os seus dados, este Governo que prometeu
ao povo do Maranhão há 5 anos acabar com a pobreza, aumentou a
pobreza do Estado do Maranhão, isso sim ele fez. Diz que agora está
em cumprimento a Reforma da Previdência, aumentando de 11% para
14% e aqui chegamos a esta Casa, na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em uma manhã para votarmos no mesmo dia uma matéria
de altíssima complexidade, como se o povo do Estado do Maranhão
elegesse 42 Deputados estaduais aqui nesta Casa para que não seja ao
menos discutido? Os mais de 100 mil servidores do Estado do
Maranhão merecem mais respeito. Mais de 100 mil servidores do
Estado do Maranhão que prestam serviço à população. Aqueles que
aqui trabalham pelo Legislativo, aqueles que trabalham pelo Executivo,
aqueles que atendem a população lá na sua casa, aqueles que passam
manhãs e manhãs fazendo trabalhos burocráticos, aqueles que são
médicos, todos aqueles que recebem o contracheque do Governo do
Estado do Maranhão serão traídos pelos 42 Deputados estaduais com
o mínimo respeito de debater essa questão? A Câmara Federal, que se
dá o direito e o respeito com o povo brasileiro, passou mais de um ano
para votar a Reforma da Previdência. Chegou primeiro pelas mãos do
ex-presidente Temer, uma reforma que não foi aceita pelos Deputados,
depois agora pelo Presidente Bolsonaro, que tramitou e que só foi
aprovada algumas semanas atrás em respeito ao povo maranhense. E
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nós queremos aqui hoje, sem ao menos ter tido no Diário Oficial
publicado, ter entregue hoje aqui aos Deputados agora, neste exato
momento, enquanto é digital para os Deputados estaduais e Deputadas
estaduais agora para que a gente possa analisar e votar algo sem
cabimento, algo que vai prejudicar a vida de mais de 100 mil famílias no
Estado do Maranhão, eu não quero ser responsável por uma ebulição,
por um clamor social que contará com 100 mil famílias à porta desta
Assembleia Legislativa contra esse projeto de lei, contra esse PLC. Eu
não vou ser o responsável, mas que avisarei a cada um desses servidores
e servidoras o que está se passando hoje aqui nesta Casa, Senhor
Presidente. Algo de extrema importância que será votado hoje! Isso
não pode ser o que realmente está acontecendo. Talvez eu esteja
sonhando com algo que não está acontecendo, após meses e meses
aguardando uma reposta do governador sobre a Previdência ter que
votar no mesmo dia um Projeto de Lei que acaba de chegar a esta Casa,
sem o mínimo de conhecimento dos Deputados e Deputadas aqui. Eu
tenho certeza, absoluta, que todos aqueles que votaram a favor desse
Projeto não têm o conhecimento desse Projeto de Lei, porque acabou
de chegar nesta Casa, e aqui eu digo a todo o Povo do Maranhão,
acabou de chegar esse Projeto aqui, e os Deputados e Deputadas que
votarem a favor desse Projeto, ou contra esse Projeto, não estão sabendo
da verdade, da realidade desse Projeto, porque não foi debatido nesta
Casa, em momento algum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação ao Requerimento. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, com os votos contrários do
Deputado Adriano, Deputado César, Deputado Zé Inácio, mais alguém?
Deputado Arnaldo Melo, Deputado Vinícius Louro, Deputado Hélio
Soares, Deputada Detinha.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado, eu
deixo de votar por desconhecimento da matéria, é uma matéria complexa,
eu achava que deveria ter a conscientização de todos os Deputados
para poder colocar uma matéria desta tão antagônica, tanto que o
Congresso Nacional ainda está votando. E nós agora aqui trazemos
para o Plenário uma pauta dessa, eu acho que Vossa Excelência tem que
ter um pouquinho mais de sensibilidade, chamar os Deputados, dizer
do que se trata, direitinho, porque tem gente que soube agora. Eu
soube agora, neste instante, queria pedir esclarecimento sobre essa
matéria de urgência. Eu acho que nós estamos aqui, não é dando tiro no
pé, mas nós estamos aqui sendo desvalorizados. A Casa não pode
entrar numa decadência, numa desvalorização dessa. Acho que Vossa
Excelência como Presidente, como magistrado da Casa, me desculpe,
não tenho nada contra V.Exa., tenho uma amizade grande, lhe gosto
demais, está certo, esta Casa tem cometido erros aqui, e nós
continuamos aqui no mesmo, não aqui, a Casa não pode ficar de uma
maneira dessa, você não sabe, eu nem estou sabendo que vou votar e
vou deixar de votar por isso. Eu espero que Vossa Excelência repense,
e até tire esse projeto de pauta, para dar conhecimento aos Deputados.
E V.Exa. aí está usando amizade dos Deputados, para aprovar um
Projeto desse a troco de quê? Nem o Governador está a favor disso aí,
porque os Deputados da base do Governo com os Deputados do
Norte e Nordeste tiraram da pauta, lá do Congresso Nacional, para não
se compatibilizar. Por que a gente não fica conscientizado do que está
votando? Só isso. Me desculpe, mas é o meu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu entendo a sua queixa, a matéria está vencida. Este assunto
da reforma da Previdência que não é o que estamos discutindo aqui
hoje, já foi aprovada, a PEC foi promulgada pelo Congresso Nacional.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Mas não tem
necessidade de urgência. Para que essa urgência, meu amigo? Me
desculpe, é matéria vencida, porque isso é costume desta Casa, vamos

desacostumar, vamos valorizar os Deputados, os seus membros, os
seus pares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio, respeite a vontade da maioria, Vossa
Excelência foi voto vencido, vamos seguir a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu estou
falando é o sentimento que eu estou aqui pertinho deles, na hora V.Exa.
muda a história, eu não estou dizendo que eu sou mais positivo do que
os outros, mas é uma coisa que não cabe, Senhor, V.Exa. tem que ter
consciência disso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio, por gentileza, V. Exa. foi voto vencido.
Respeite a vontade da maioria. Requerimento à deliberação da Mesa:
Requerimento nº 672, de autoria do Deputado Adriano (lê). Deferido.
Deputado Adriano, os pareceres estarão na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimento nº 675, de autoria do Deputado Adriano: na forma que
dispõe o Regimento, requer à Vossa Excelência que, depois de ouvida a
Mesa, sejam solicitadas ao Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
bem como à Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, informações a respeito da reforma da feira e
hortomercado da Cidade Operária. Como vota a Deputada Andréa
Martins Rezende?

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Indeferido o requerimento. Requerimento nº 676, de autoria
do Deputado Vinicius Louro (lê). Como vota a Deputada Andreia
Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 677/2019, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 678/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins
Rezende?
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA

ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Uma Questão de Ordem, Senhor Presidente. Deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Aqui na Mesa, Deputado Vinícius Louro, desse lado, seu lado direito,
Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Estou olhando.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É
para solicitar, só solicitar a V.Ex.ª para que a gente possa colocar na
Ordem do Dia, para que a gente possa apreciar pelo Plenário a fim de
verificar o que o Plenário acha desse requerimento, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Na Ordem do Dia de amanhã, certo?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pode ser na segunda-feira então, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode, porque V.Ex.ª não vai estar amanhã. Então fica incluído
na Ordem do Dia de segunda-feira. Já comunico a Mesa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Fernando Pessoa, por 30 minutos, com
aparte. Deputado Fernando, pode se deslocar até a tribuna, mas eu
esqueci de apreciar um requerimento. Requerimento nº 679/2019, de
autoria da Dr.ª Helena Duailibe (lê). Como vota a Senhora Primeira
Secretária Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia de amanhã: Requerimento
nº 682/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo. Deputado
Fernando, V.Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham

pela Rádio e TV Assembleia, galeria. Venho falar sobre o nosso último
final de semana que estivemos nas cidades de Tuntum e Barra do
Corda. Estivemos, na cidade de Tuntum, visitando alguns povoados.
Estivemos no Povoado São Miguel, povoado Mato Verde conversado
com lideranças políticas da nossa cidade onde pudemos ali sentir a
necessidade do nosso povo, pudendo sentir o desejo do nosso povo
para podermos estar aqui defendendo nesta Casa, para podermos estar
aqui lutando para dar dias melhores ao povo lá da querida cidade de
Tuntum. Estivemos nos dois povoados, fomos muito bem recebidos,
momentos esses que também aproveitamos para agradecer a votação
naqueles povoados. A maioria da votação que tive naquela cidade.
Como também, Senhor Presidente, estivemos na cidade de Barra do
Corda, participamos de alguns encontros, estivemos em um momento
onde o ex-vereador da cidade de Barra do Corda, ex-vereador do PDT,
Presidente do Partido PDT naquela cidade, esteve lá lançando a sua
história de vida um dos pré-candidatos a prefeito do nosso grupo
político, o nosso grupo hoje na cidade de Barra do Corda que conta
com 3 pré-candidatos à Prefeitura daquela cidade: Vereador Vitalzinho,
Vereador Dr. Adriano e o ex-vereador, Presidente do PDT, Adão Nunes.
Estivemos nesse lançamento, do ex-vereador Adão Nunes, podendo
ver a aceitação do ex-vereador Adão, do ex-vereador, podendo ver o
sentimento do povo naquele momento. E podendo ali, Senhor Presidente,
constatar que o grupo está unido, que o grupo está preparado para
enfrentar mais uma vez as urnas na cidade de Barra do Corda. Como
também, Senhor Presidente, convidar agora para na próxima quinta-
feira, onde irei lhe acompanhar em um movimento da Undime com a
Famem na cidade de Barra do Corda. Momento esse que iremos ali
encontrar com vários Secretários de Educação do Estado, vários
Prefeitos, onde a Undime vai estar fazendo esse encontro regional lá na
cidade de Barra do Corda com o Presidente em exercício, o Prefeito
Eric Costa. Então, Senhor Presidente, queria aqui ressaltar o convite a
todos vocês, serão dois dias de programação, na quinta-feira e na sexta-
feira, iniciando às 9h da manhã de quinta-feira e aí eu queria convidar
todos os Deputados, convidar todos do Estado do Maranhão, que
possam estar presente nesse encontro da Undime. Um momento que
será discutido muito sobre a educação do nosso Estado, a educação
dos municípios, como também para sentir a necessidade, de ver a
necessidade dos prefeitos sobre a educação, que é um dos fatores mais
importantes na vida das pessoas. Então Senhor Presidente, era só isso
o que eu tinha a tratar nesta manhã de hoje. E, mais uma vez, convidar
cada Deputado que possa estar presente, lá na cidade de Barra do
Corda, lá nessa grande reunião da Undime.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pela liderança do Governo, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente, pedi o tempo da
Liderança do Governo para fazer uma fala no que refere à Mensagem
Governamental, que foi objeto de requerimento de urgência, que trata
do Projeto de Lei Complementar que se adequa a Emenda Constitucional
n° 103, promulgada no dia 12 de novembro. Ou seja, a Emenda,
Deputado Zé Inácio, que alterou a Constituição já está vigente. Ela faz
parte do texto constitucional. E diante disso, o Governo do Estado do
Maranhão, assim como outros governos estão enviando às Assembleias
Legislativas adequação à Constituição Federal. Eu gostaria de ler a
Mensagem porque, de fato, faz esclarecer para os nobres deputados
do que trata o projeto para quem ainda não teve tempo para poder
observar. Tenho honra... e colocando a Mensagem, que é a Emenda
Constitucional n° 103 também denominada Reforma da Previdência,
promoveu significativas modificações no sistema previdenciário
brasileiro. Traçando novas regras para o Regime Geral da Previdência
Social, bem como para o Regime Próprios relativos aos servidores
públicos. Relativamente ao Regime Próprio da Previdência Social, a
referida norma determinou que os entes subnacionais estipulem suas
regras previdenciárias, dentre as quais se destacam: os atinentes aos
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requisitos das concessões de aposentadoria voluntária; a extensão do
regime complementar da Previdência e a fixação de critérios específicos
para servidores com deficiência que desempenham atividades com
exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, prejudiciais
à saúde ou que ocupem cargos policiais e os cargos de agente
penitenciário e agente socioeducativo. Em que pese ter estabelecido o
prazo de dois anos para os demais entes federados se adaptarem ao
disposto da norma constitucional, parte de seus dispositivos impõem
cumprimento imediato. Por isso, a necessidade da aprovação imediata
do Projeto de Lei Complementar, a exemplo do estabelecimento de
novas alíquotas para as contribuições dos segurados. E o que a Emenda
Constitucional nº 103, Deputado Hélio Soares, traz em seu texto? Que
até que entre em vigor Lei que altere alíquota da contribuição
previdenciária de que trata os artigos 4, 5 e 6º da lei 10.887, de junho de
2004, esta será de 14%. A Constituição Federal obriga que os entes
subfederados não possam cobrar alíquota abaixo de 14% e o Governo
do Estado traz o Projeto de Lei para adequar a norma federal. É
basicamente isso, isso traz aqui o cumprimento, a necessidade do
cumprimento imediato. No seu parágrafo 4º do artigo 9, ele trata o
seguinte: que os Estados, o Distrito Federal e os municípios não
poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores
da União. Vou repetir, Estado, Distrito Federal e município não poderão
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União,
que, segundo a Constituição Federal, é de 14%. O que trata o projeto
de lei complementar é uma adequação à Constituição Federal, exceto
se demonstrado que o respectivo regime próprio de Previdência Social
não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota
não poderá ser inferior às alíquotas aplicadas ao Regime Geral da
Previdência. No seu artigo 11, a Emenda Constitucional 103 traz a
determinação de faixas, portanto, Deputado Neto Evangelista,
Deputado Leonardo Sá, é uma grande falácia que nós estamos aqui
apenas aumentando contribuição. Primeiro que nós estamos adequando
a lei estadual à lei federal; segundo, que nós, da Assembleia Legislativa,
reduziremos a alíquota. Vejamos as faixas: quem ganha até um salário
mínimo, a redução é de 6.5 pontos percentuais. A alíquota que, por
obrigação da Constituição Federal, é de 14% será reduzida em 6.5%,
então, o servidor que ganha até um salário mínimo passa a contribuir
apenas com 7.5%. Ou seja, ontem era 11, mas, a partir da Constituição
Federal, passou a ser 14%, mas o servidor do Estado que ganha até um
salário mínimo vai contribui apenas com 7.5%. Quem ganha de um
salário mínimo até R$2 mil passará a contribui com 9%, ou seja, reduziu
do que é hoje 2%. De R$2 mil até R$3 mil, passará a 12%, abaixo do
que a Constituição Federal coloca. De R$3 mil a R$5.839, aí sim
entraria nos 14%. As faixas sucessivamente aumentariam. Como era o
patronal antes, aquilo que o Estado tem que depositar na conta do
Fepa para poder garantir a aposentadoria era de 15%, com o projeto de
lei complementar, nós dobramos as alíquotas, ou seja, se o servidor
contribui do seu salário com 14%, o Estado obrigatoriamente tem que
contribuir com 28%. Quem contribui com 12%, que vai ser uma grande
maioria dos servidores públicos do Estado, o Estado vai contribuir
com 24%. Antes era com apenas 15% que o Estado comprometia das
suas receitas para o Fepa. O que nós estamos fazendo aqui é apenas
essa alteração. E digo mais, senhores, o projeto de lei retira a questão
da taxação de quem ganha acima do teto da Previdência, quando a
emenda constitucional taxa os inativos. Nós também não estamos
mexendo na questão das pensões, coisa que a emenda constitucional
taxa também a questão das pensões, ou seja, nós estamos apenas
alterando a lei estadual em conformidade com a Constituição Federal
para que, inclusive, o Estado não seja prejudicado, e transferências
voluntárias, que todos nós sabemos que nós não podemos ser diferentes
da Constituição Federal. Então, Senhor Presidente, o projeto de lei
complementar que chegou a esta Casa trata apenas desta adequação.
Com esse diferencial, nós não estamos aumentando a alíquota de
contribuição de servidor, nós estamos adequando o texto constitucional
e reduzindo a alíquota para uma grande quantidade de servidores do
Estado, coisa que foi falada de modo diferente na tribuna pelos outros
colegas. Nós vamos aliviar para quem ganha menos e obviamente

adequar o texto constitucional para essas faixas salariais que eu citei
aqui. Então, Senhor Presidente, eu vejo com muita tranquilidade a
aprovação desse requerimento até porque trata de um cumprimento
imediato e não vejo por que nós não aprovarmos esse projeto na
sessão extraordinária que acabamos de aprovar. Seria então este o meu
pronunciamento para que a gente pudesse colocar essa situação do que
trata o projeto de lei complementar. Era esse, Senhor Presidente, o
meu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, posso
falar pela liderança do Partido, ou não está no momento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está no momento, Deputado César. V. Ex.ª tem cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós, nos dê paz de espírito e
tranquilidade. Presidente, senhores colegas Deputados, galeria,
imprensa, senhores servidores, Stalin deve estar tremendo seus ossos
na sua tumba, lá na União Soviética. Um dos maiores tiranos que teve
a humanidade, mas Flávio Dino consegue competir com ele. Tirano ao
excesso. Vejo aqui o Deputado Rafael Leitoa fazendo um esforço
gigantesco, hercúleo para justificar o injustificável. Coelho Neto, que
um dia subiu nesta tribuna, que disse que queria que cortasse uma mão,
a fechasse uma escola, deve estar dando o corpo inteiro com vergonha
do que acontece nesta Casa. Mas por que é o medo? Senhores, eu peço
aqui e vou ler aos colegas Deputados: fica revogado o artigo 56 da Lei
Complementar nº 73, de 04 de fevereiro 2004. Eu dou um doce para
quem souber o que é isso. Eu dou um doce para quem souber o conteúdo
disso. Que subam aqui e venham dizer... diga que inciso I, do artigo 58,
da Lei Complementar nº 73, de 04 de fevereiro de 2004 passa a
vigorar com a seguinte redação... também dou um doce para quem
souber isso. Não sabem! É porque ele aposta, ele não vê esta Casa
mais como um Parlamento, ele não vê esta Casa como Legislativo, ele
vê como súditos do seu império e é preciso que a gente possa ter um
pouco de cuidado. Vocês estão sendo levados, estão traindo as próprias
consciências, se ainda resta o que tem, estão traindo as alianças que
fizeram com o povo lá fora, estão aumentando aqui uma alíquota, é
apenas um item, Deputado Zé Gentil, de 11% para 14%. Se o servidor
faz greve por 5% ele começa a tirar. É terrível você imaginar uma
situação dessa, mas mais difícil para mim é a tirania de um Parlamento
curva-se como se fosse súdito e não parlamentar. É cruel uma decisão
em relação a isso. Tudo aquilo que o Deputado Rafael Leitoa, a quem
eu tenho muito respeito e vou ter, não se encontra aqui no bojo, eu não
estou vendo isso aqui. Não estou vendo isso aqui! ‘Ah, mas tem um
quadro’. O quadro não me foi dado, Deputado! Eu não sei onde está o
quadro em que foi dado tudo isso. Aqui diz assim: em cumprimento ao
disposto do artigo 9º, parágrafo quarto, da Emenda Constitucional
103... a Emenda Constitucional 103 não obriga, não obriga, ela obriga
os novos municípios, os novos institutos aliás, criados com o 104,
adequar a uma Emenda futura, uma PEC que eu não nem sei se levar à
concepção, se passará, o governo já se antecipa. Agora uma coisa eu
quero perguntar: por que fazer essa situação no afogadilho? Por que
não haver uma discussão com os Deputados? Por que não haver um
aprendizado? Por que não haver uma discussão dos projetos que estão
aqui dentro, dos parágrafos, dos artigos, das emendas da Lei nova?
Nada disso foi explicado. Tudo que foi colocado aqui não está aqui, eu
não vi, não foi discutido, pegou todo mundo de surpresa, e por que
fazer dessa forma? É porque tem vergonha de amanhã a galeria estar
cheia, quando souberem que estão sendo tirados, mas volto a reafirmar,
não adianta a indignação dos Deputados de Oposição, o povo tem que
se indignar, porque estão tirando é deles, como estão tirando do meu
também como servidor público, onde a Universidade, as Universidades,
o SINPROESEMMA devia se manifestar, mas talvez encabrestado,
não consegue fazer as suas repulsas, as suas indignações. É preciso
que os Sindicatos se organizem agora, a indignação tem que ir para os
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movimentos organizados, esta Casa vai votar, vai votar e vai aprovar,
mas 90% dos Deputados não sabem interpretar o que está aqui, não é
porque não saibam não, é porque não teve tempo, não teve tempo. E
por que o Governo faz isso? A troco de que o Governo faz isso? Por
que no afogadilho? Por que não se discute de ordem mais profunda? Lá
fora a Reforma passou dois anos para ser discutida, houve Audiências
Públicas, foram nas regiões, foram em todas os Estados da Federação,
para uma discussão mais aprofundada. E aqui nada, chegou ontem, e
tem que aprovar hoje, é confraria, não é discussão, não é aprendizado.
Nós vamos sair daqui mais pobres do que entramos. Onde nós
queremos chegar para atender o stalinismo do Senhor Flávio Dino,
que, no seu discurso, disse aqui, que não perseguiria, mas está
perseguindo o servidor público. Bom, a sorte está lançada, caberá a
consciência de cada um de vocês votar. Eu continuo a ter um maior
respeito, um maior carinho pelos meus pares aqui, e vou continuar
tendo - vou continuar tendo – mas, simplesmente, eu peço a vocês,
reflitam, vocês vão votar contra os servidores, vocês vão colocar a
digital, macular aos seus currículos por conta de atender os ditames e
a tirania do senhor stalinista Flávio Dino, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
declina. Bloco Parlamentar Democrático, declina. Bloco Parlamentar
de Oposição, declina. Expediente Final, Deputado Adriano, Vossa
Excelência tem oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, internautas, maranhenses. Senhor
Presidente, retorno agora a esta tribuna, mais uma vez, para explanar a
urgência deste projeto. Um projeto complexo que chegou hoje a esta
Casa e que eu ainda estou aqui tentando me informar, até mesmo com
o líder do Governo e com outros parlamentares, técnicos, consultores
desta Casa, um projeto altamente complexo, que, a priori, o que se dá
a entender, que o aumento da alíquota vai passar de 11% do salário do
servidor estadual para 14%. E agora, após ouvir o pronunciamento do
líder do Governo, Rafael Leitoa, fui me informar com ele a sua visão
sobre o projeto. E fiquei ainda mais abismado em relação ao que poderá
ser esse projeto, porque ainda não foi debatido. E o que me foi passado
aqui, pelo Governo do Estado, por meio do seu Líder aqui, o Deputado
Rafael Leitoa, é um escalonamento. Então, vamos lá, dos 100 mil
servidores, mais de 100 mil servidores do Estado do Maranhão, o que
o Deputado Rafael Leitoa me passou é que a alíquota de um salário
mínimo será de 7.5%; acima de um salário mínimo, até R$2 mil, será de
9%; acima de R$2 mil até R$3 mil, que acredito que é a grande faixa dos
servidores, passará de 11% para 12%; de R$3 mil até R$5.839, passará
a 14%. Deputado Antônio Pereira, muito obrigado. V.Ex.ª me alertou a
isso antes em relação ao federal que será 14.5%. Portanto, aumentará
de 11% para 14.5%. De R$10 mil até R$20 mil passará de 11% para
16.5%. De R$20 mil até R$39 mil, passará de 11% para 19.5%; acima
de R$39 mil, o acréscimo será de 22.5%, ou seja, de 11% para 22.5%.
Essa foi a informação que me foi repassada pelo líder do Governo, só
que eu ainda estou aqui, junto com meu gabinete, minha assessoria,
aprofundando no texto, porque é um texto complicado e complexo.
Então, o que eu disse agora há pouco? O texto não é uma adequação à
legislação federal, é uma vontade do Governador Flávio Dino em aderir,
de forma muito rápida, e sendo a Reforma da Previdência que ele tanto
criticou. Quantas vezes já subi a esta tribuna, quantas vezes já participei
de audiências públicas, de reuniões com entidades, com servidores
para debater a questão da Previdência e dizer a eles que deveriam fazer
pressão no Governador Flávio Dino, pois estava quebrando a
Previdência do Estado do Maranhão?! E agora me vem, de forma
desesperada, uma reforma da Previdência estadual para ser votada no
mesmo dia que foi publicada no Diário, sem o conhecimento talvez dos
servidores públicos, muitos que são representados por entidades

sindicais, mas que não representam os servidores públicos. Muitos
presidentes de entidades, a grande maioria dos presidentes de entidades
sindicais é aliada ao Governador Flávio Dino e culpada por estar
acontecendo uma situação como essa. Acredito que muitos desses
presidentes de muitas entidades estaduais de servidores sabem e foram
conversados sobre essa situação que não repassaram aos seus servidores.
Venho debatendo com muitas entidades sindicais, muitas aliadas ao
Governo Flávio Dino que não representam a sua categoria. Agora falarei
diretamente ao servidor, que é aquele que terá no seu contracheque um
desconto de 11% até 19,5% no seu contracheque, um verdadeiro
absurdo! Um verdadeiro absurdo. Vamos aqui de fato passar uma
sessão extraordinária rápida em que será analisado aqui de forma
superficial, mais uma vez, nas comissões temáticas, sem nenhuma
discussão. Certamente se os servidores soubessem disso estaria essa
galeria lotada, em ebulição, mas ninguém sabe, nem os próprios
Deputados que estão aqui hoje, que vão votar a favor, sabiam disso.
Um verdadeiro desrespeito, não só com os servidores, mas com os
Deputados estaduais. E Deputados estaduais desta Casa que vão votar
matéria de extrema importância e que chegará aos seus municípios,
serão cobrados pelos servidores estaduais e suas famílias nos
municípios. Aqueles que são votados em São Luís serão cobrados pela
família desses servidores aqui em São Luís por ter votado isso de
forma tão sorrateira. E como oposição não deixaremos isso passar em
branco. Vamos solicitar vistas a esse projeto na Comissão, na CCJ e
nas outras comissões que somos também membros e vamos adiar para
que todos os servidores do Estado do Maranhão saibam o que está
acontecendo. E aqui eu clamo aos sindicatos, aos sindicatos dos
servidores estaduais do Estado do Maranhão, que façam o seu papel
de defender a sua categoria e não ser aliada a governo que aumenta
imposto, que aumenta alíquota de Previdência e que tanto criticou a
reforma da Previdência e agora está fazendo uma reforma sorrateira
aqui nesta Casa, desrespeitando não apenas os servidores, mas todos
os Deputados e Deputadas aqui e, consequentemente, todos os votos
que recebemos também nesta Casa. Porque nós aqui estamos tendo um
mandato para representar o povo. E dos 50.000 votos que eu recebi
para este mandato, que nada mais é do que o mandato que o povo me
deu para representa-lo, não posso deixar de respeitá-lo e honrar cada
um desses votos. Porque eu tenho certeza que desses 50.000 muitos
foram funcionários e são servidores, tanto aposentados como ativos
do Governo do Estado do Maranhão que tanto trabalharam pelo nosso
Estado, que sempre fortaleceram o nosso Estado com condições muitas
vezes desumanas, muitas vezes precárias, mas que sempre fizeram um
trabalho que tinha que ser feito e que hoje estão aí. Estão aí de uma
forma a serem traídos, traídos pelo Governador do Estado. Isto aqui é
uma traição, o Governador Flávio Dino está traindo os servidores do
Estado do Maranhão. Traindo os servidores do Estado do Maranhão.
E tenham a certeza absoluta que todos eles se sentirão traídos também
pelos Deputados que aprovarem hoje esse projeto. Vamos ao menos,
Senhor Presidente, adiar essa discussão. Vamos ao menos, Senhor
Presidente, tirar de pauta, cancelar essa Sessão Extraordinária, vamos
levar essa discussão ao povo, vamos levar essa discussão aos servidores,
às entidades representativas. Vamos levar essa discussão a todos os
maranhenses, a todos os ludovicenses, a todo povo de Imperatriz, de
Barra do Corda, de Colinas, de Pedreiras, de Bacabal. Vamos levar
tudo isso, Senhor Presidente, ao povo e que o povo possa... de Pinheiro,
Senhor Presidente, de Pinheiro. De Caxias, Senhor Presidente, de
Tuntum. Aos pescadores, doutor Edson, Barra do Corda já falei, de
Santa Inês, Santa Rita, Satubinha, Maracaçumé, Presidente Dutra, São
Luís, Açailândia, Pinheiro já falei, Pedreiras, Imperatriz, Itapecuru
Mirim, Alto Alegre, Codó, nós temos dois, Caxias já foi, Vitorino
Freire está na Mesa, aos médicos aqui representado pelos deputados,
Balsas. Então, Senhor Presidente, então podemos levar essa discussão
para que a gente possa, Dom Pedro que está aqui também, Açailândia.
Para que a gente possa levar essa discussão a toda essa população,
porque essa população e esses servidores merecem o nosso respeito.
Muito Obrigado, Senhor Presidente.
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VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há mais oradores inscritos.

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 11h40.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Sessão Extraordinária, aprovada por este Plenário. Faz-se
necessário que os Deputados, que assim desejarem, registrem suas
presenças. Já há quórum para abertura da Sessão. Projeto de Lei
Complementar n° 014, depende de Parecer. Suspendo a Sessão para
que as Comissões se manifestem.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, pela Ordem Regimental.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Comunico a V. Ex.ª que vou me retirar da Sessão, por entender
que não tive tempo suficiente para conhecimento da matéria de tão
grande importância para nosso estado. Portanto, abri quórum para que
a Sessão fosse instalada, mas nessa hora, eu comunico à V. Ex.ª e aos
meus pares que vou me retirar da Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tudo bem, Deputado Arnaldo, feito o registro. Deputado
Neto. Deputado Neto, conduza os trabalhos da CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, após a leitura do relatório pelo Deputado Rafael Leitoa, do
PLC nº 14/2019, o Deputado manifestou o seu voto pela aprovação do
PLC, entretanto, o Deputado César e demais parlamentares pediram
vista que foi concedida. Portanto, esses foram os trabalhos realizados
pelas comissões. Vista concedida por 24 horas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Então, fica concedida vista conjunta que estará na Ordem do
Dia de amanhã.

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

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

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

Costa
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Daniella
Tema, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa.
O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra a Deputada Doutora
Helena Duailibe. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que a Proposta de Emenda Constitucional nº 017/19, de autoria do
Deputado Neto Evangelista foi transferida devido a falta de “quórum”
qualificado e submeteu a deliberação do Plenário que aprovou em
segundo turno, regime de prioridade o Projeto de Lei n° 492/19, de
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 085/2019), dispõe sobre o
banco de alimentos do Estado do Maranhão - Equipamento Público de
Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social – SEDES. Ainda em segundo turno,
tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei n°s: 238/19,
de autoria do Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a criação do
Cartão Digital de Vacinação – CDV e 489/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual do Radialista. Estes
Projetos foram encaminhados à sanção governamental. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), foram aprovados os Projetos
de Lei n°s: 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui
no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Semana Maranhense de
Gastronomia e 407/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Penha nas escolas
do Estado do Maranhão. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi
aprovado o Projeto de Resolução Legislativa n° 057/18, do Deputado
Arnaldo Melo, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Médico
Oscar Reynaldo Molina Benitez. Os Projetos de Resolução Legislativa
nºs: 096/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno; 122/19, de
autoria do Deputado Adriano; 063/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior e 137/19, de autoria da Deputada Daniella Tema e o Projeto de
Lei n° 428/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista, foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Em primeiro
turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou o Projeto de Resolução
Legislativa nº 076/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo João do Vale ao Senhor
Wilson Luiz Barbosa Ribeiro, com parecer favorável da CCJC.  Em
seguida, o Presidente submeteu a deliberação do Plenário os recursos
do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que
indeferiu os Requerimentos nºs: 657 e 658/2019, ambos de sua autoria.
O Deputado Wellington do Curso encaminhou a votação defendendo a
aprovação de seus requerimentos, contudo o Plenário manteve a decisão
da Mesa. Na sequência foi aprovado o Requerimento n° 644/19, de
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autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, subscrito pelos
Deputados Glalbert Cutrim e Wellington do Curso, enviando mensagens
de congratulações e aplausos a Associação Maranhense de
Supermercados, por meio de seu Presidente, Senhor Antônio Iris, em
alusão ao Dia Nacional dos Supermercados, comemorado em 12 de
novembro. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s 673 e 674/19, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, para que sejam retirados de tramitação os Projetos de Lei nºs
402 e 456, de sua autoria. O Requerimento n° 672/19, de autoria do
Deputado Adriano, foi transferido devido à ausência do autor. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão
ordinária, os Requerimentos nºs: 675/19, de autoria do Deputado
Adriano; 676/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro; 677/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio; 678/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 679/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Fábio Macedo. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Wellington do Curso falou pelo PSDB, o Deputado Hélio Soares pelo
Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado César Pires pela liderança
do PV. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
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, 19 de novembro de
2019.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 1150/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de novembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  1150/2019

MAT               N O M E                                             NÍVEL
1659259 Antonio Francisco Rodrigues de Souza XVII
1659309 Luana Teixeira Mota N. Oliveira XV
1659267 Fabielle do Nascimento Araujo XV
1654151 Ozanan de Carvalho Silva Neto XV
1654169 Ricardo Baldez Silva XV
1652361 Arllen Nogueira Bezerra XV
1652353 Patrick Augusto A. de Abreu XV
1659333 Daniel Italo Vale Porto Dias XV
1659283 Cleonice Marchão Sousa XVII
1659291 Rubens Botelho Oliveira XV
1652494 Karine Almeida Medeiros Lago XII
1659275 Cristiane Araujo  Pacifico de Sousa XVII

1659317 Gerson Carlos Pereira de Sousa XV
1659242 Lucas Henrique Araujo de Carvalho XVII
1659184 Renato Barreto Coelho Rocha XV
1659408 Patricia Maruska Campos Freire XV
1659341 Lucelio Muiraquita Barros Cutrim XV
1659358 Erika Oliveira Maia Pontes XV
1659366 Eremita de Jesus Sousa Serra XV
1659374 Lidiana Neres Soares XV
1659390 Luis Fernando Carvalho R. de Deus XII
1659382 Nagela Maria Brito C. Caldas XVII
1659325 Ney dos Santos Rezende XV
1657980 Jose Arimatea R. de Sousa XII
1622166 Renato de Jesus Costa Leite XII
1659416 Raelson Emanuel S. Galdino V
1626308 Carlos Alberto Soares Campos XV

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 998 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez, natural de El Salvador.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 513/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 399/2019, de autoria do Órgão do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que “Altera a Lei nº
9.936, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização
administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá
outras providências”.

O Projeto de Lei, em epígrafe, visa readequar a estrutura do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Tribunal de
Contas e a forma de concessão da Gratificação de Apoio ao Controle
Externo visando aperfeiçoamento da qualidade da política de gestão do
Órgão.

Também estão majorando a gratificação concedida aos membros
da Polícia Militar cedidos ao Tribunal de Contas, como bem esclarece
a Mensagem que encaminhou a Propositura de Lei.

Convém relatar, que através da Mensagem nº 006/2019, datada
de 06 de novembro do ano em curso, Sua Excelência, o Presidente do
Tribunal de Contas, o Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho
Lago Júnior, encaminhou a esta Casa Legislativa, dentro do prazo
regimental, texto substitutivo ao presente Projeto de Lei, que foi
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devidamente publicado, objetivando o aprimoramento do texto
anteriormente encaminhado.

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

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

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

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

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro,
de origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, contrariou o disposto nos artigos 73, 75 e 96, II, d,
da Constituição Federal, por dispor sobre forma de atuação,
competências, garantias, deveres e organização do Tribunal
de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme
reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta
Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia
e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a
iniciativa privativa para instaurar processo legislativo
que pretenda alterar sua organização e funcionamento,
como resulta da interpretação lógico-sistemática dos
artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal. (...) O
ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo
privativo traduz vício jurídico de gravidade inquestionável,
cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente concretizado. [ADI 4.643, rel. min. Luiz Fux,
j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem grifos.

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

No tocante a matéria quanto ao pagamento de gratificação ao
servidor cedido de outros Poderes ou entes federativos, o servidor
civil quando é cedido de um órgão para outro vai para o exercício de
atividade de assessoramento, cargo de confiança ou direção, neste
caso é permitido à concessão de gratificação temporária, pois não
está no órgão cessionário exercendo o mesmo cargo do órgão cedente.
É o entendimento que se verifica no voto do Relator Min. Marco
Aurélio de Melo no julgamento da ADI 4759.

Já no caso dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que a gratificação criada por outros Poderes ou órgãos que
não seja o Poder Executivo é inconstitucional por violar a reserva de
iniciativa, pois o policial militar que é cedido continua titularizando o
mesmo cargo efetivo que foi investido por concurso público e exercendo
atividade própria de policial.

“Viola a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, a, extensível aos Estados-
membros por força do art. 25 da CF) a concessão de
gratificação a policiais militares integrantes de
assessoria militar junto ao Tribunal de Contas estadual.
O exercício funcional junto a outros órgãos ou Poderes
não desnatura o vínculo entre esses servidores e seu
cargo e órgão de origem. [ADI 5.004, rel. min. Alexandre
de Moraes, j. 12-4-2018, P, DJE de 25-4-2018.]” Original
sem grifos.

Então, o art. 23, da Lei nº 9.936/2013 - no qual o Anexo a este
Projeto de Lei prevê simbologia e valores - se apresenta eivado de
inconstitucionalidade formal, porém não houve a arguição e muito
menos a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo,
sendo assim ainda é válido com amparo no princípio da presunção
de constitucionalidade da lei e consequentemente o Anexo o que
faz referência.

No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
material.

Em relação ao impacto financeiro e orçamentário, a Mensagem
do Tribunal de Contas, argumenta que o Projeto de Lei, se encontra em
consonância com os arts. da 17 e 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal
e de acordo com as possibilidades financeiras do referido Tribunal.

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

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

399/2019, na forma do texto substitutivo, encaminhado a esta Casa
Legislativa, pelo Órgão do Tribunal de Contas do Estado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 399/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 672/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional

nº 010/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
propõe nova redação aos arts. 81 e 92, da Constituição do Estado do
Maranhão, prevendo a Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI em
âmbito estadual.

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.
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Em suma, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame,

propõe nova redação aos arts. 81 e 92, ambos da Constituição Estadual,
senão vejamos:

“Art. 81. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente:
I - a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, em face desta Constituição; (N.R.)
[...]
Seção VIII
Da Declaração de Constitucionalidade e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
Art. 92. São partes legítimas para propor ação direta de
inconstitucionalidade e ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, em face desta Constituição: (N.R.)”

Registra a justificativa do autor que a importância da previsão
da Ação Direta de Constitucionalidade em âmbito estadual se acentua
com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, que, em
apartada síntese, expõe a inadequação do ajuizamento de ADC na
Corte para a confirmação da constitucionalidade de leis estaduais ou
distritais.

Registra ainda a justificativa do autor que as Constituições dos
Estado de Minas Gerais (art. 118), Ceará (art. 127, § 4º), Amapá (art.
133, II, “m”) e Goiás (art. 60), como inovadoras, já preveem a Ação
Direta de Constitucionalidade, ao passo que a maioria dos Estados
brasileiros ainda não a preveem em suas leis supremas. O Estado do
Maranhão, então, tem a oportunidade de juntar-se a este seleto rol de
Estados cujos textos constitucionais estão atualizados.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de
Emenda Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância
com as disposições legais e constitucionais.

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
010/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 010/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 711/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 416/2019, de autoria

do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Modifica e acrescenta
dispositivos na Lei nº 5.315, de 23 de dezembro de 1991, que dispõe
sobre terras de domínio do Estado e dá outras providências”.

É de bom alvitre dizer que a iniciativa de Lei do Poder Executivo
é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente
do princípio da separação entre Poderes, modelo este decorrente do
pensamento desencadeado pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do
Poder Executivo.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

A alteração do § 2º e o acréscimo dos §§4º e 5º do art. 8º e a
alteração do §2º do art. 11 da Lei nº 5.315/91 estão criando atribuições
ao ITERMA, bem como interferindo na forma da prestação de serviço
(se por servidor público ou terceirizado) ao órgão do Poder Executivo,
já que a demarcação e a medição georreferenciada é de competência do
Instituto de Colonização e Terras  do Maranhão, então cabe ao
Governador do Estado deflagrar o processo legislativo nestes casos.

Nesta assertiva é o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ADI-MC 2799 / RS e ADI 2808 / RS, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal” (original sem grifos)
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“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias
da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
8. Ação julgada procedente.” (grifei)

Nota-se que alteração do § 2º e o acréscimo dos §§4º e 5º do art.
8º e a alteração do §2º do art. 11 da Lei nº 5.315/91 padece de
inconstitucionalidade formal.

No tocante a inclusão do Paragrafo único ao art. 8º da Lei
5.315/91 além de ferir a técnica legislativa, pois somente cabe
acrescentar parágrafo único aos artigos que não possuem parágrafos e
o art. 8º originalmente tem três parágrafos, como também está criando
atribuições para Secretaria Municipal o que viola o princípio
federativo e autonomia municipal.

O Poder Público Municipal possui auto-organização e
normatização própria, autogoverno e auto-administração que nada mais
é que as competências administrativas, tributárias e legislativas extraídas
diretamente da Constituição Federal. Vejamos o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

“A CF conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar
os Municípios como integrantes do sistema federativo (art.
1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os Estados e o Distrito
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia
municipal contém primordialmente (i) autoadministração,
que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais,
sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno,
que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos
representantes no Legislativo... [ADI 1.842, rel. min. Gilmar
Mendes, j. 6-3-2013, P, DJE de 16-9-2013.]”

Desta feita, não pode o Poder Legislativo Estadual
interferir na administração dos Municípios estabelecendo
obrigações para Órgãos Públicos Municipais, sob pena de tais atos
padecerem de inconstitucionalidade, violando o princípio federativo
e a autonomia municipal. Sendo a inclusão do parágrafo único
ao art. 8º afigura-se inconstitucional.

O art. 4º do Projeto de Lei visa dar nova redação ao art. 39 da
Lei nº 5.315/91 onde acrescenta mais um membro a Comissão Agrária
passando de 7 para 8 membros, a referida alteração padece de
inconstitucionalidade formal ex vi art. 43, V, da CE, pois a referida
Comissão é um órgão pertencente ao Poder Executivo, não cabendo ao
Poder Legislativo interferir.

Em relação ao art. 3º, que altera a redação do art. 16 da Lei nº
5.315/91, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade.

Sendo assim, os arts. 1º , 2º  e 4º padecem de
inconstitucionalidade devendo ser excluídos do Projeto de Lei, e,
por conseguinte, somos pela aprovação do presente Projeto de
Lei, na forma de substitutivo.

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

do Projeto Lei nº 416/2019, na forma de substitutivo anexo a este
Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 416/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 416 / 2019

Modifica dispositivos da Lei nº. 5.315, de 23 de
dezembro de 1991, que dispõe sobre terras de
domínio do Estado e dá outras providências.

Art. 1º O art. 16, da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro de 1991,
que dispõe sobre terras de domínio do Estado e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. Considera-se, para efeitos desta Lei, por:
I – cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial,
extrativa, florestal, pesqueira, de turismo ou outra atividade
similar que envolva a exploração do solo;
II – ocupação direta: aquela exercida pelo ocupante e sua
família;
III – ocupação indireta: aquela exercida somente por
interposta pessoa;
IV – exploração direta: atividade econômica exercida em
imóvel rural e gerenciada diretamente pelo ocupante com o
auxílio de seus familiares, de terceiros, ainda que sejam
assalariados, ou por meio de pessoa jurídica de cujo capital
social ele seja titular majoritário ou integral;
V – exploração indireta: atividade econômica exercida em
imóvel rural e gerenciada, de fato ou de direito, por terreiros,
que não sejam os requentes;
VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida sem
oposição e de forma contínua.
Parágrafo único. (...).” (NR)

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 716 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 386/2019 de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que “Dispõe sobre a instalação de brinquedos
adaptados para crianças portadoras de deficiência, em locais públicos
e privados de lazer estabelecidos no Estado do Maranhão.”

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

Assim, como base na repartição vertical das competências, a
matéria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas
inerentes  proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência que se enquadra na competência material concorrente da
União, dos Estados e Distrito Federal conforme o art. 24, XIV, da CF/
88. A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste,
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necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas
específicas ou especiais pelos Estados.

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

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

No caso em tela, a União editou a Lei no 10.098, de 19 de
dezembro de 2000 que “Estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.” e
no seu art. 4º já estabelece a obrigatoriedade, bem como já prevê o
percentual mínimo de 5% dos brinquedos e equipamentos de lazer
localizados em vias públicas, os parques e os demais espaços de uso
público adaptados e identificados para utilização por pessoas com
deficiência. Vejamos:

“Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais espaços
de uso público existentes, assim como as respectivas
instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão
ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise
à maior eficiência das modificações, no sentido de promover
mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. No mínimo 5% (cinco por cento) de cada
brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais
referidos no caput devem ser adaptados e identificados,
tanto quanto tecnicamente possível, para possibilitar
sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive
visual, ou com mobilidade reduzida.   (Redação dada pela
Lei nº 13.443, de 2017)”  

Em relação aos estabelecimentos privados, a competência para
a regulamentação se enquadra nas normas de interesse local, que é de
competência do Município, pois quem fiscaliza as edificações e quem
concede alvarás de funcionamento é a Prefeitura, sendo então o este
ente federado que possui a atribuição para legislar sobre assunto.

Sobre o assunto, vale aqui destacar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido

“Os Municípios são competentes para legislar sobre questões
que respeitem a edificações ou construções realizadas no
seu território, assim como sobre assuntos relacionados à
exigência de equipamentos de segurança, em imóveis
destinados a atendimento ao público. [AI 491.420 AgR, rel.
min. Cezar Peluso, j. 21-2-2006, 1ª T, DJ de 24-3-2006.]
= RE 795.804 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-4-2014,
2ª T, DJE de 16-5-2014.”

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

386/2019 haja vista invadir competência do Município no tocante aos
parques infantis privados e no caso dos parques públicos a matéria já
é regulamentada pela Lei Federal  nº. 10.098/2000.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 386/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 721  /2019

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

Projeto de Lei nº 494/2019, de autoria do Senhor Deputado Rildo
Amaral, que dispõe que o seu objetivo é alterar o art. 41 da Lei nº
8.528, de 07 de dezembro de 2006, que trata sobre a Política Florestal
e de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão.

A proposição ainda destaca a necessidade de acrescentar o art.
41-A na legislação em vigor.

A Lei nº 8.528/2006 teve o seu art. 41 alterado em 2007, pela
Lei nº 8.598, e a proposição em análise visa restabelecer a redação
original do artigo.

De forma complementar, a proposição ainda visa acrescentar
o art. 41-A para estabelecer o Plano de Suprimento Sustentável – PSS
de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes
quantidades de carvão vegetal ou lenha, que será parte integrante do
processo de licenciamento ambiental do empreendimento, estabelecendo
ainda a utilização de matéria prima oriunda de florestas plantadas, com
programação de plantio de florestas próprias ou de terceiros necessário
para o seu abastecimento de forma que alcancem, no mínimo, o percentual
mínimo de autossustentação de 70% no caso de obtenção da licença de
instalação e de 80% no de licença de operação ou renovação da atividade
industrial.

A Constituição Estadual assegura a propositura de projetos de
lei por Deputado Estadual, ressalvadas as matérias que são de
competência privativa de outros agentes iniciarem o processo legislativo
(art. 42, CE/1989).

Quanto à capacidade legislativa do Estado sobre o tema,
também não há afronta ao regramento constitucional, visto que cabe
aos entes da federação legislarem concorrentemente sobre meio
ambiente (art. 24, VI e VIII, CF/88)

No campo material, também não se verifica afronta ao texto da
Constituição, mas quanto à técnica legislativa, deve ser alterado o
parágrafo primeiro do art. 41-A (que se propõe acrescentar na
legislação) para parágrafo único, visto que não há mais parágrafos
seguintes ao texto apresentado (art. 9º, III, da Lei Complementar
Estadual nº 115/2008).

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

494/2019, com a adoção da alteração proposta de ordem técnica
legislativa.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 494/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 732/2019

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 299, de
23 de outubro de 2019, que “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de
1997, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, de
pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX, do art. 19, da Constituição Estadual.”

A presente Medida Provisória tem por finalidade ajustar as
disposições da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, com vistas a
permitir a contratação temporária para atendimento das necessidades
inadiáveis de serviços públicos essenciais pelo período de quatro anos.

Faz-se oportuno registrar que, a despeito da ampliação
proposta, em atenção ao conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da
Constituição da República, são estabelecidos o prazo máximo da
contratação (quatro anos), bem como a situação excepcional ensejadora
da admissão atípica (atendimento de necessidades inadiáveis), como
bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por

concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

O art. 19, IX, da Constituição Estadual, prevê que “a lei
determinará os casos de contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”,
sendo o referido dispositivo constitucional regulamentado pela Lei
Estadual nº 6.915/2019.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                     QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019 21
Sobre assunto, destacamos o julgamento da ADI 3430 no STF,

vejamos:

“A contratação temporária de servidores sem concurso
público é exceção, e não regra na Administração Pública,
e há de ser regulamentada por lei do ente federativo
que assim disponha. II - Para que se efetue a contratação
temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o
prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o
serviço a ser prestado revista-se do caráter da
temporariedade. III - O serviço público de saúde é essencial,
jamais pode-se caracterizar como temporário, razão pela
qual não assiste razão à Administração estadual capixaba ao
contratar temporariamente servidores para exercer tais
funções. IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei
complementar: inconstitucionalidade. V - É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir
contratação temporária de servidores para a execução de
serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e
interesse social nesses casos. VI - Ação que se julga
procedente.”  (STF, ADI 3.430, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 12-8-2009, P, DJE de 23-10-2009)

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

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

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

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

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

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

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

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

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

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público, visto que a mesma tem por finalidade ajustar as
disposições da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, com vistas a
permitir a contratação temporária para atendimento das necessidades
inadiáveis de serviços públicos essenciais. Assim sendo, constata-se
seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 299/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 299/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 733/2019

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 300, de
23 de outubro de 2019, que “Dispõe sobre o subsídio dos servidores
do Subgrupo Atividades de Polícia Civil -APC, e dá outras providências.

A Medida Provisória sob análise, conforme a Mensagem do
Excelentíssimo Governador do Estado, está apenas incorporando os
valores pagos a título de diferença de decisão judicial incidente sobre a
Gratificação de Dedicação Exclusiva.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘a’ da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo
na elaboração e leis que disponham sobre: “a) criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração”.

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

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das
normas de reserva de iniciativa, in verbis:

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

Com efeito, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88, determina em seu art. 43, II e V que “criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração e criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
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administração pública estadual” são de iniciativa privativa do
Governador do Estado.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o julgamento do
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

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

No presente caso, cumpre a reserva de iniciativa, e não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material.

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

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

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

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

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

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

A título de exemplo, vale aqui salientar o que diz o Supremo
Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos

Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012,
Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

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

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

De acordo com a Mensagem nº 091/2019, a Medida Provisória
tem como finalidade precípua incorporar definitiva dos valores mensais
pagos a título de diferença de decisão judicial incidente sobre a
Gratificação de Dedicação Exclusiva. Assim sendo, constata-se seu
caráter meritório.

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

Provisória nº. 300/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 300/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 735/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 437/2019, de autoria da
Senhora Deputada Andreia Rezende, que “Dispõe sobre os princípios
aplicáveis as instituições públicas de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica, vinculadas ao Estado do Maranhão, fixa
diretrizes para o seu relacionamento com entidades de apoio a projetos
de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, e dá
outras providências.”
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Nos termos do presente Projeto de Lei, as Instituições Estaduais

de Ensino Superior - IEES e as demais Instituições Científicas e
Tecnológicas do Estado do Maranhão ICTs, poderão celebrar convênios
e contratos, por prazo determinado, com fundações instituídas com a
finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à
inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à
execução desses projetos.

Com efeito, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito
do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio
da separação entre Poderes, modelo este decorrente do pensamento
desencadeado pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (art. 25, caput, da CF/88). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação
de atribuições aos órgãos da Administração Pública, são de
competência do Poder Executivo, estabelecendo obrigações e não
apenas princípios e diretrizes como no caso da presente
proposição.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal” (original sem grifos)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias
da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
8. Ação julgada procedente.” (grifei)

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições
de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei.
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5.
Ação julgada procedente.”

O presente Projeto de Lei apesar da Ementa dizer que trata
de princípios e diretrizes, na verdade a proposição está criando

atribuições, estabelecendo proibições a servidores públicos e até
mesmo estabelecendo atribuições a órgãos públicos federais.

As instituições públicas de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica no Maranhão são: UEMA e UEMASUL são
instituições vinculadas as Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia,
Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico, já o IEMA é vinculado
a Secretaria Estadual de Educação. Então, as referidas entidades
pertencem a estrutura do Poder Executivo cabendo a esse Poder a
iniciativa de deflagrar o Processo Legislativo.

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

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

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

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

Projeto de Lei nº 437/2019, em face da sua inconstitucionalidade
formal subjetiva, por ferir o princípio da reserva de iniciativa e, por
conseguinte, a separação entre os Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 437/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado César Pires

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  736 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 042/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações ao
Estudante RÔMULO FERNANDES, pela iniciativa de espalhar cestos
de lixo na Rua Rio Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência
de lixeiros padronizados, o que culminou na ação do poder público
municipal em restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas.

 Cumpre mencionar que RÔMULO FERNANDES integra
iniciativas como o Renova BR e o Politizarte, que formam novos
agentes públicos para servir ao Brasil. Por tudo isso e por todos os
serviços que certamente ainda serão prestados por RÔMULO
FERNANDES, o parabenizamos e externamos admiração por seu
trabalho, espírito cívico e empenho em ajudar a solucionar os problemas
de São Luís.
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Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a

manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 042/2019 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 042/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 737 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 044/2019, proposta pelo Senhor

Deputado Othelino Neto que propõe o envio de “Moção de Repúdio”
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia,
com o seguinte teor: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
vem repudiar as declarações do Deputado Federal pelo Estado de São
Paulo, Deputado Eduardo Bolsonaro, em que sugere a utilização de
instrumento não-democrático, utilizado durante a ditadura militar
implantada no Brasil, no período de 1964 a 1985, no caso o AI-5,
como forma de controlar eventuais movimentos populares. A simples
menção às restrições de liberdades individuais, intervenção em outros
poderes e o desrespeito aos direitos do cidadão já atentam contra a
nossa Constituição, merecendo, portanto, o nosso firme e contundente
repúdio”.

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 044/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 044/2019, nos termos do voto do
Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 738 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 043/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações ao
DR. CASSIUS GUIMARÃES CHAI, pelo recebimento do título de
professor da Normal University of Political Science and Law Beijing,
valorosa instituição de ensino superior da China, país que mantém
fortes laços comerciais com o Estado do Maranhão. Cumpre mencionar
que o DR. CASSIUS GUIMARÃES CHAI é distinto
constitucionalista, além de desempenhar valoroso ofício como Promotor
de Justiça do Estado do Maranhão. Por tudo isso e por todos os
serviços à comunidade acadêmica que certamente ainda serão prestados
pelo DR. CASSIUS GUIMARÃES CHAI, 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 043/2019 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 043/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  739 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 144/2019,

apresentado pelos Senhores Deputados Roberto Costa e Zito Rolim,
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que propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
atleta velocista José Carlos Moreira (“o Codó”).

 Justifica os autores da propositura  de lei que , O esporte é
sem dúvida, um instrumento para a promoção de integração e bem-
estar social, capaz de colaborar de forma eficaz na diminuição das
desigualdades socioculturais. Recentemente, o Mundo do Esporte
tomou conhecimento da desclassificação da equipe Jamaicana na prova
de “Revezamento 4x100 metros” ocorrida nas Olimpíadas de 2008,
fazendo com que o time Brasileiro conquistasse a importantíssima
medalha de bronze. Dentre os medalhistas brasileiros, o maranhense
José Carlos Moreira (mais conhecido como “Codó”) – o primeiro
atleta de nosso Estado a conquistar esta condecoração olímpica. Além
desta importante honraria, o Maranhense guarda em seu currículo o
título de campeão brasileiro da prova dos “100 metros rasos” da Taça
Brasil de Atletismo em 2006 e ouro no “Revezamento 4x100” no Pan-
americano no Rio de Janeiro em 2007, sendo exemplo de dedicação
para o desenvolvimento do esporte no Maranhão. O desempenho do
esportista representa um novo paradigma no mundo do esporte
maranhense, tornando-se referência para muitas crianças, adolescentes
e jovens que almejam alcançar lugar de destaque no cenário global

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 144/2019, de autoria dos Senhores
Deputados Roberto Costa e Zito Rolim.

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 144/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 741/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 145/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que visa conceder a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à Senhora Maria de
Jesus Assis Marques, Dona Cotinha.

Esclarece o autor da propositura, que a Senhora Maria de
Jesus Assis Marques, mais conhecida como Dona Cotinha, nascida

no município de Rosário/MA, filha de Urbano Bonifácio de Assis e
Maria José de Moraes Assis. Ainda criança mudouse para o município
de Itapecuru/MA, aos 16 (dezesseis) anos casouse com Felipe
Gonçalves Marques com quem teve 7 (sete) filhos. Moradora do
Maracanã desde 1966, quando seu esposo foi transferido para esta
comunidade para trabalhar na Rede Ferroviária Federal S/A,
assumindo o cargo de Supervisor de Manutenção de Linha. Já Dona
Cotinha trabalhou no Governo do Estado do Maranhão, na Secretaria
Estadual de Educação, como serviços gerais. Com a criação da Festa
da Juçara em 1970, ela inicia sua história dando apoio ao seu esposo,
que foi membro da comissão organizadora e proprietário de uma das
barracas de comercialização de juçara. Em 1975, a Festa da Juçara
deixa de ser gerida pela Prefeitura de São Luís e passa ser gerida pela
MARATUR (Empresa Maranhense de Turismo). Com a extinção da
MARATUR e com a possibilidade da Festa da Juçara deixar de existir,
em 1997 fundou-se a Associação dos Amigos do Parque da Juçara,
Dona Cotinha como sócia fundadora e Presidente da mesma, tendo
legitimidade para lutar pela Festa da Juçara que fomenta cultura
popular maranhense, preservação do meio ambiente e geração de
emprego e renda, realizando todos os anos esta tradição. Após 17
anos de gestão, passou o legado para a neta, Mayara Marques, hoje
então Presidente da Associação do Parque da Juçara, tendo a avó
como Vice-presidente e referência para seguir o mandato. Neste ano
de 2019, o evento comemorou 50 (cinquenta) anos no calendário
oficial do Maranhão e contou com larga programação cultural de
shows de artistas maranhenses, apresentação de grupos de bumba
meu boi e tambor de crioula, parque de diversão, feira de artesanato,
barracas para venda de comida típica e a polpa da juçara que
geralmente é servida acompanhada de camarão, peixe frito, carne
seca e farinha d’água.

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 145/2019, 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 145/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

PARECER Nº 742 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 523/2019, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que “Institui a Semana Estadual
de Proteção aos Manguezais na Rede Estadual de Ensino Médio do
Estado do Maranhão.

  Nos termos do presente projeto de lei, fica instituída a Semana
Estadual de Proteção aos Manguezais em todas as escolas públicas do
Estado de Maranhão, a ser comemorada na semana que inclua o dia 26
de julho de cada ano, data escolhida para marcar o Dia Mundial de
Proteção aos Manguezais.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, os
manguezais são definidos como ecossistemas de transição do meio
marinho para o terrestre, em que a vida é controlada pelo ritmo das
marés. Em algum período, peixes, moluscos e crustáceos, espécies
que são fontes de alimento para o homem, passam pelo mangue para
se reproduzirem. A vegetação desse bioma tem extrema importância
para barrar erosões e ainda estabilizar a zona costeira. O mangue
também assume um papel importante ao regular e diminuir as emissões
de carbono, considerado o principal causador do efeito estufa. O
Maranhão é o estado brasileiro que mais possui manguezais a nível
nacional. A região é responsável por 36% do ecossistema no Brasil,
seguido do Pará (28%) e Amapá (16%). As áreas são importantes
para amenizar o efeito estufa, além de funcionar como barreiras
naturais contra a erosão. Os dados fazem parte do Atlas dos
Manguezais do Brasil, do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Infelizmente, a degradação dos manguezais
maranhenses é uma triste realidade. Dados do Departamento de
Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão-
UFMA revelam que, só em São Luís, a perda é de 18 mil hectares de
área de mangue de 1972 a 2015, equivalentes a mais de 50% de uma
área de 35 mil hectares. Este Projeto de Lei visa garantir a
conscientização e sensibilização dos alunos maranhenses, em relação
à preservação dos manguezais, um dos ecossistemas mais importantes
do planeta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 523/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 743 /2019

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 514/2019 de autoria
do Senhor  Deputado Wellington do Curso, que “determina
atendimento prioritário aos portadores de doenças raras nas redes de
saúde pública e privada do Estado do Maranhão e dá outras
providências”.

Em síntese, a Proposição estabelece que os hospitais, clínicas,
postos de saúde e estabelecimentos similares da rede pública e privada
de saúde do Estado do Maranhão, ficam obrigados a oferecer
atendimento prioritário às pessoas portadoras de doenças raras para a
realização de cirurgias, agendamento de exames ou consultas,
diagnósticos, perícias médicas e fornecimento de medicação.

Para determinação da prioridade, a proposição determina que
os hospitais, clínicas, postos de saúde e estabelecimentos similares da
rede pública e privada de saúde do Estado do Maranhão, ficam obrigados
a oferecer atendimento prioritário às pessoas portadoras de doenças
raras para a realização de cirurgias, agendamento de exames ou consultas,
diagnósticos, perícias médicas e fornecimento de medicação.

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

Além disso, aduz que a fiscalização do disposto nesta Lei será
realizada pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de atribuições,
os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de
infrações às normas nela contidas, mediante procedimento
administrativo, assegurada a ampla defesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa
e matéria orçamentária. [...] V – criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual. [...]
__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do
Estado: II – iniciar o processo legislativo na forma e nos
casos previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre
a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da lei;[...]”

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

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

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

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

 Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar criar
programa, política ou ação governamental (gestão pública) para o
atendimento prioritário aos portadores de doenças raras nas redes de
saúde pública e privada do Estado do Maranhão, que envolve matéria
relativa a organização administrativa, atribuições das Secretárias de
Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, além de
estabelecer responsabilização de servidores públicos, violando o

princípio da separação dos poderes e invadindo matéria de competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

Assim sendo, apesar do nobre intuito da proposição legislativa,
resta cristalino a presente Proposição está eivada por vício de
inconstitucionalidade afronta ao princípio da separação dos poderes
(art. 2°, da CF/88), e a reserva de iniciativa estabelecida no art. 43, III
e V, da Constituição do Estado do Maranhão.

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

514/2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 514/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 744/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 539/2019, de autoria

do Órgão do Ministério Público, que “Dispõe sobre a reposição de
perdas inflacionárias na remuneração dos servidores do quadro de
apoio técnico-administrativo do Ministério Público do Estado do
Maranhão, altera anexos da Lei nº 8.077/2004 e dá outras
providências.

O referido Projeto de Lei acompanha Exposição de Motivos
da lavra do Procurador Geral de Justiça e está concedendo a título de
reposição um percentual de 2,94% na remuneração dos servidores do
quadro apoio técnico administrativo do Ministério Público do Estado
do Maranhão tanto para cargos efetivos quanto para os cargos em
comissão.

De acordo com o art. 1º, do Projeto de Lei, em análise, os
efeitos financeiros ocorrerão partir de 1º de janeiro de 2020.

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

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo
e Judiciário, como também para o Ministério Público, Defensoria
Pública e Tribunal de Contas em relação às matérias que tratam de sua
organização, seus membros e servidores, como no caso em tela.

Com efeito, é da competência do Ministério Público a
deflagração do processo legislativo quando o assunto é refere-se aos
seus membros, sua Lei Orgânica e seus servidores.  Neste contexto,
vejamos o que determina o art. 127, §2º, da Magna Carta Federal:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
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lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional e administrativa, podendo, observado o disposto
no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção
de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre
sua organização e funcionamento.”

E consoante interpretação do art. 40 da Lei 8.077/2004, não
havendo a revisão geral anual, o Ministério Público encaminhará Projeto
de Lei para garantir a atualização dos salários dos seus servidores, no
caso sendo uma revisão setorial.

Nota-se que, o presente Projeto de Lei está concedendo reajuste
na remuneração dos servidores efetivos e comissionados do quadro de
apoio técnico-administrativo do Ministério Público e conforme a
Exposição de Motivos o impacto orçamentário para os anos 2020,
2021 e 2022 são respectivamente de R$ 5.879.688,00, R$ 6.256.576,00
e R$ 6.657.622,52 e declaram que a proposição está em conformidade
com o art. 16, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Então, o Projeto de Lei, obedece a reserva de iniciativa, sendo
formalmente constitucional. No tocante a matéria também não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou
antijuridicidade.

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

539/2019, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 539/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 745 /2019

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

nº 263 /2019, de autoria da Senhora Deputada Andréia Rezende, que
Estabelece Diretrizes para a implantação da Patrulha Rural no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Na Mensagem Governamental nº 072/2019, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar o inciso I, do Art. 3º, do Projeto de Lei em epígrafe, nos
termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual,
por vício de inconstitucionalidade formal e material.

O referido dispositivo, ao estabelecer que compete ao Poder
Público instituir e organizar unidades de patrulhamento rural às quais
podem estar vinculadas à Polícia Militar, acabou por disciplinar questões
afetas ao funcionamento do Poder Executivo, estabelecendo alterações
na estrutura administrativa, além de dispor sobre a vinculação de
unidades administrativas a Órgãos Públicos.

Com efeito, nos termos do art. 43, incisos III e V, da
Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre a organização administrativa;
criação de órgãos integrantes da administração pública estadual, bem
como as que versam sobre sua respectiva estruturação e atribuições,
in verbis:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (grifos nossos)”.

Ademais, faz-se oportuno ressaltar que o preceito normativo
constante do inciso I, do art. 3º, da proposta legislativa em apreço,
mostra-se incompatível com o Princípio da Separação de Poderes,
insculpido no art. 6º, da Constituição Estadual e no art. 2º, da
Constituição da República.

Por essa razão, o veto ao inciso I, do art. 3º, da proposta
legislativa em apreço é medida que se impõe haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal e material.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 263/2019, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo
do Projeto de Lei nº 263/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  746 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 149//2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Helio Soares , que Concede Título
de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha
Rodrigues.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a
homenageada, a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues,
natural do município de Carius, na Região Centro Sul Cearense do
Cariri (CE). Filha de comerciante com uma costureira, soube enfrentar
as agruras do agreste cearense. Casada mãe de 3 filhos. Boa filha, boa
mãe e boa esposa, tem lutado pelo fortalecimento das mulheres na
sociedade, especialmente na política.
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Carinhosamente chamada de Detinha, nome político, é graduada

em Serviço Social. Foi Secretária de Ação Social, no Município de
Maranhãozinho, cujo modelo de gestão a projetou para o mundo da
política. Alguns anos depois assumiu a Prefeitura do Município de
Centro do Guilherme. O Povo aprovou e ratificou o mandato da Prefeita
Detinha, que permaneceu no cargo por dois mandatos consecutivos:
2009 a 2012 e 2013 a 2016.

Detinha foi eleita Deputada Estadual, para exercer o mandato
na legislatura 2018 a 2022, pelo Partido da República – PR, com
88.402 votos.

Eleita para compor a Mesa diretora da Assembleia Legislativa,
que ocupa atualmente o Cargo de 2ª Vice-Presidente, Biênio 2019 –
2020 e reeleita 2021 a 2022.

Atualmente a homenageada exerce a Presidência Estadual do
PL Mulher, antigo PR. As suas ações, através da política, contribuirão
decisivamente para que o Maranhão encontre o caminho do
desenvolvimento sócio, político e econômico.

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 a homenageada 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 149/2019, de autoria do Senhor Deputado
Helio Soares.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 149/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 747 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 148/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador
Raimundo Nonato Magalhães Melo.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o
Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo, natural da
Cidade de São Luís, atuou como Juiz de Direito nas Comarcas de
Icatu, Rosário, São Bento, Caxias e, por último São Luís.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 148/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles.

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 148/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 748  /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 147//2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Helio Soares, que Concede Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues, natural
da cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Josimar Cunha Rodrigues, Administrador,
natural do município de Várzea Alegre, na Região do Cariri (CE),
filho de um casal de lavradores, que soube enfrentar as dificuldades
do sertão Cearense com muito otimismo e fé. Empresário, foi Prefeito
da Cidade de Maranhãozinho (MA), por 2 mandatos consecutivos de
2005 a 2008 e 2009 a 2012. Josimar Maranhãozinho, nome político,
foi Deputado Estadual, eleito pelo PR (Partido da República), em 2014,
para legislatura 2015 a 2019 com a expressiva votação de 99.252
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votos. Josimar Maranhãozinho tem ocupado local de destaque no
cenário político do Estado do Maranhão, líder nato, no exercício do
mandato de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do
Maranhão, demonstrou responsabilidade compartilhada, por esse
espírito de liderança, foi guindado ao posto de Líder do Bloco União
Parlamentar (BUP), cujas votações, no Parlamento Estadual, foram
importantes na aprovação de projetes em prol da sociedade
maranhense. Foi membro titular da Comissão de Administração
Pública Seguridade Social e Relações de Trabalho (2015-2016),
membro titular da Comissão de Saúde (2015), membro suplente da
Comissão de Educação, Cultura Desporto, Ciência e Tecnologia
(2015), membro suplente da Comissão de Segurança Pública (2015-
2016), membro suplente da Comissão de Saúde (2016), membro
suplente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
(2016), membro suplente da Comissão de Assuntos Econômicos (2016)
e, membro titular da Comissão de Ética (2016) Em 2017 foi eleito 3º
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
para o biênio 2017-2018, mais tarde confirmado no cargo de 2º Vice-
Presidente. Movido pelo senso de responsabilidade com o
municipalismo e com o povo que o elegeu, as ações do Deputado
Josimar Maranhãozinho, foram essencialmente voltadas para a
melhoria da qualidade de vida dos Maranhenses. Atualmente, Josimar
Maranhãozinho, exerce o mandato de Deputado Federal pelo Partido
Liberal – PL. Um político de forte densidade eleitoral, obteve no
sufrágio das eleições do ano de 2018, para legislatura 2019 a 2023,
195.768 votos. Foi o parlamentar com a maior votação em uma eleição
proporcional na história política do Estado do Maranhão

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 147/2019, de autoria do Senhor Deputado
Helio Soares.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 147/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 749/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 146/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Arnaldo Melo, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Excelentíssimo
Senhor João Batista Brito Pereira.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
João Batista Brito Pereira, nasceu em Sucupira do Norte (MA), em 4
de setembro de 1952. Filho do Produtor Rural Valdemar Rodrigues
Pereira e d Dona de Casa Luiza Brito Pereira. “Em 1976, passou em
um concurso para datilógrafo. O emprego era no Tribunal Superior
do Trabalho (TST)”. Bacharel em Direito formado pelo Centro
Universitário do Distrito Federal - UDF. Pós-graduado em Direito
Público. Foi advogado militante e consultor na área jurídica de 1982
a 1990. Em 1991, concluiu o Curso de Altos Estudos de Política e
Estratégia na Escola Superior de Guerra, apresentando a monografia
“O Sindicalismo no Brasil”. Foi professor de Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho no Curso de Direito da UDF - Brasília.
Integrou Bancas Examinadoras de concursos públicos para o Ministério
Público do Trabalho, para Juiz do Trabalho e para advogado e compôs
a Banca do Exame de Ordem na OAB - DF.

É autor de obras coletivas e artigos publicados em revistas e
periódicos especializados, tendo proferido diversas palestras em
congressos e seminários. Aprovado em concursos públicos na área
do Direito, dentre os quais no Concurso Público de Provas e Títulos
para o cargo de Procurador do Trabalho, tendo ingressado no
Ministério Público do Trabalho em maio de 1988. Foi promovido a
Procurador do Trabalho de Primeira Categoria (em agosto de 1988).
Promovido, por merecimento, a Subprocurador-Geral do Trabalho
(em 1989), cargo que exerceu até sua posse no cargo de Ministro do
Tribunal Superior Trabalho, em 31 de maio de 2000, onde preside a
Quinta Turma. Integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
no biênio 2009/2011. É membro do Órgão Especial do Tribunal
Superior do Trabalho. Integrou, também, a Delegação Brasileira,
como observador, na 91ª Conferência Internacional do Trabalho da
OIT, realizada em Genebra, na Suíça (julho/2003). Integrou o grupo
de estudos sobre “El sistema de las normas internacionales de
Trabajo”, realizado em Genebra, na Suíça, e Turim, na Itália, em
setembro de 2004. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho no biênio 2018-2020.

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.
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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 146/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo.

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 146/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 750 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 047/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral. O ministro Luis Felipe Salomão assumiu o cargo de
membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o biênio
2019-2021. Oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado
foi empossado no cargo pela presidente da Casa, ministra Rosa Weber,
em sessão solene realizada no começo da noite de hoje, pouco antes da
sessão plenária de julgamento da Corte Eleitoral. O ministro Luis Felipe
Salomão nasceu em Salvador (BA) em 1963. Graduou-se em Direito
pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), onde também fez pós-graduação em Direito Comercial.
Lecionou Direito Comercial e Direito Falimentar na UFRJ e Direito
Processual Civil na Escola da Magistratura fluminense, em que é
professor emérito. Também é professor honoris causa da Escola
Superior da Advocacia do Rio de Janeiro (ESA-RJ), além de exercer
outras atividades docentes. Advogou no Rio de Janeiro antes de assumir
o cargo de promotor de Justiça em São Paulo, passando em seguida
para a magistratura. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJ-RJ). Em 2008, Luis Felipe Salomão tomou posse como
ministro do STJ. Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração
ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral

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 047/2019 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 047 /2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 751 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 046/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, manifestando extensa admiração
à CIBELE LOIOLA COELHO DIAS, ao COLÉGIO MILITAR
TIRADENTES III, na pessoa do professor CLAUDECY ALVES DOS
SANTOS, pela seleção no programa Jovem Senador, do Senador
Federal. A aluna, bacabalense, Cibele Loiola, que estuda no Colégio
Militar de Bacabal, estimulada pelo seu professor Claudecy Alves dos
Santos, participou do concurso de redação do programa Jovem Senador,
do Senado Federal, e teve sua redação, ‘’A ausência do policarismo’’,
eleita como a melhor redação do Maranhão. O programa selecionou 27
redações, cada uma representando uma unidade da Federação. A jovem
estudante concorreu com outras 4.343 (quatro mil, trezentos e quarenta
e três) redações, e no dia 26 de novembro os alunos selecionados de
todo o Brasil, e seus professores, participarão de uma cerimônia de
premiação em Brasília.

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 046/2019 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 046 /2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.
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Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 752 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 045/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Arnaldo Melo, manifestando extensa admiração aos
Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos de Sousa, natural
de Colinas – MA, e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú – MA,
parabenizando-os pela aprovação na seleção da escola de Bale Bolshoi
de Joinville, no Estado de Santa Catarina. Externamos nosso respeito,
admiração e reconhecimento ao empenho, dedicação e esforços dos
jovens bailarinos maranhenses, para alcançar o objetivo pretendido, o
que representa um novo ciclo de vida que se inicia e novas conquistas
serão necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Desejamos muito êxito no exercício da honrosa profissão de bailarinos
profissionais do corpo de balé Bolshoi, uma das mais famosas e
conhecidas companhia de balé do mundo. Dignos de respeito e
admiração, os maranhenses participarem de uma seleção nacional com
a presença de 5.000 (cinco mil) crianças, onde 41 (quarenta e uma)
foram aprovadas, tanto nos honra de terem sido escolhidas para nos
representarem. Sinto-me honrado pela deferência

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 045/2019 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 045/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 753 /2019

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

Juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 534/2019, de autoria do

Poder Executivo, que ‘Institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado do Maranhão, que deverá ser
implementada em cooperação com a União e os Municípios e dá
outras providências.

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

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

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

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

Com efeito, os Poderes são independentes entre si, cada qual
atuando dentro de sua parcela de competência atribuída pela
Constituição quando da manifestação do poder constituinte originário.
As atribuições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder,
não poderão ser delegadas a outro, prevalecendo o princípio da
indelegabilidade de atribuições, onde um órgão somente poderá
exercer atribuições típicas do outro quando expressamente
previsto na Carta Magna Federal.

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

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado e Órgãos
Públicos .

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Sobre o assunto
destacamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros
a capacidade de auto-organização e de autogoverno – art.
25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários
princípios, entre os quais o pertinente ao processo
legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a
iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo
sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa.”
[ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 4-6-2008, P, DJE de 22-
8-2008.]

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

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da
administração pública é de iniciativa privativa do chefe do
Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Princípio da
simetria. Afronta também ao princípio da separação dos
Poderes (art. 2º da CF). Reconhecida a inconstitucionalidade
de dispositivo de lei, de iniciativa parlamentar, que restringe



QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA34
matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado por
vício de natureza formal e material.” (ADI 2.294, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 27-8-2014, P, DJE de 11-9-2014.)

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência do
Poder Executivo, como no caso de criação de Programas.

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre
o assunto:

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem
receber delegações do Executivo. Suas atribuições são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):
Assim, não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo,
não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são
próprias. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta
e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo,
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas
em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações,
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou
escritos com os interessados, contratos, realizações
materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir
em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros,
1993, págs. 438/439). (Grifei)

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

Destaco, por oportuno, que o referido Programa é salutar e
necessário diante desse grande mal contemporâneo que afeta a sociedade
como um todo e trabalhar a saúde mental da população com objetivo
de evitar o suicídio e a automutilação é um desafio que o estado deve
enfrentar.

 No tocante a técnica legislativa se faz necessário uma correção
na Ementa para se adequar as normas de legísticas conforme sugestão
abaixo:

“Institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação
e do Suicídio no Estado do Maranhão.”

Em relação ao impacto financeiro-orçamentário em observância
da Lei de Reponsabilidade Fiscal, não há nenhuma informação na
Mensagem enviada pelo Poder Executivo.

Como visto, o Projeto analisado apresenta-se formal e
materialmente constitucional, legal e jurídico.

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

do Projeto 534/19, com a alteração da redação da Ementa conforme
sugestão acima.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 534/2019, de acordo com
o voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

P O R T A R I A   Nº 1004/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta no Art. 3º da Resolução Legislativa nº 959/
2019,

R E S O L V E:

DESIGNAR o Deputado GLALBERT NASCIMENTO
CUTRIM, Primeiro Vice-Presidente, como Coordenador Geral do
Comitê de Gestão Estratégica da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06
de novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1011/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o cumprimento das determinações constantes
da Portaria TCE/MA nº 1045, de 18 de setembro de 2019,

R E S O L V E:

 Designar os servidores, abaixo relacionados, para acesso e
movimentação do Módulo Painel de Vínculos do Sistema de
Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP) junto ao TCE/MA:
EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO, Diretor de Recursos Humanos,
matrícula nº 159111 e MARIA ADALGISA DIAS MORAES,
Subdiretor da Folha de Pagamento, matrícula nº 1205228.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07
de novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1046/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 4970/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO,
matrícula nº 701268, para responder pela Função de Chefe do Núcleo
de Distribuição de Expediente, deste Poder, durante o afastamento
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legal e temporário do titular, nos meses de setembro e outubro do ano
em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 13
de novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1057/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DISPENSAR a servidora ANTONIA ANDRADE
FERREIRA, matrícula nº 1875, da Função Gratificada FG-1 de
Secretária da Comissão de Obras e Serviços Públicos deste Poder,
devendo ser considerada a partir de 1º de novembro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18
de novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019-CPL/AL PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 4577/2019-AL  A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com fulcro no Pregão
Presencial n° 022/2019- CPL/ALEMA, com objeto “Registro de preços
para aquisição dos materiais de consumo tipo açúcar refinado e adoçante
suvralose, torna público para conhecimento dos interessados que adiará
a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 15:00
horas do dia 27 de novembro de 2019, em virtude conveniência
administrativa. A nova data da realização será no dia 02 de dezembro
de 2019 às 15:00h. São Luís, 18 de novembro de 2019. Gabriel Manzano
Dias Marques. Pregoeiro
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