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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/12/2019 – 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 04.12.2019

I – MEDIDA PROVISÓRIA EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 301/20019, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM
Nº 093/20019. QUE ALTERA A LEI Nº 10.690, DE 26 DE
SETEMBRO DE 2017, QUE INSTITUI SISTEMÁTICA DE
TRIBUTAÇÃO, NO ÂMBITO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
- ICMS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA

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

2. PROJETO DE LEI N° 272/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ, DISPÕE SOBRE A
REALIZAÇÃO DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL TESTE
DO PEZINHO, NA MODALIDADE AMPLIADA EM RECÉM-
NASCIDOS, NOS HOSPITAIS, MATERNIDADES E DEMAIS
ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA REDE
PÚBLICA E PRIVADA, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM
COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS- COM SUBSTITUTIVO . COM
PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE SAÚDE –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III - PARECER EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 506/2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 393/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
CIRO NETO, QUE INSTITUI O SELO DA PRODUÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – O AUTOR RECORREU À
MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 724/2019, CONFORME O § 4º DO ART.
182 DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACATADA A
DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR DO PARECER
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

IV – MOÇÕES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 725/

2019).

4. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 003/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO PELA INICIATIVA DOS ESTUDANTES DE
DIREITO BRENDA DE ABREU SÁ E VICTOR HUGO SOUSA
MORAES, QUE DESENVOLVERAM UM APLICATIVO PARA
CLASSIFICAR LOCAIS COMO RISCO DE ASSÉDIO ÁS
MULHERES. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

5. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 008/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS
ADVOGADOS DANIEL BLUME DE ALMEIDA E THIAGO
BRHNNEE PELO LANÇAMENTO DO LIVRO ASPECTO
POLÊMICO DO DIREITO CONSTITUCIONAL LUSO
BRASILEIRO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

6. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 012/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO DR. ALLAN KARDEC, PELA SUA VITÓRIA
NA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE VICE REITOR DA UFMA. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

7. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 013/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO DOUTOR NATALINO SALGADO, PELA SUA
ELEIÇÃO AO CARGO DE REITOR DA UFMA. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

8. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 019/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO SENHOR MAX MULLER DE ALMEIDA
CRUZ, POR SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO EM AJUDAR O
PEQUENO NÍCOLAS PEREIRA SILVA, EM ADQUIRIR UMA
MORADIA DIGNA. –  COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO POEREIRA.

9. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 024/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES: SD PMMA ALVES
OLIVEIRA, SD PMMA LIMA, SD PMMA CÉLIO DO
ESQUADRÃO ÁGUIA DO 37º BPM DE GRAJAÚ/MA, POR
PRESTAR APOIO MORAL E INCENTIVO AO GAROTO ADÃO
QUE FOI HUMILHADO PELAS RUAS DE GRAJAÚ. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

10. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 025/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL DO SOCIEDADE
IMPERATRIZ DE DESPORTO, PELO EMPENHO E
DEDICAÇÃO DO TIME DURANTE O CAMPEONATO
BRASILEIRO DE FUTEBOL DA SÉRIE “C”. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

11. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 026/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO PELA EQUIPE DE FUTEBOL DO SAMPAIO
CORREA, PELO EMPENHO E DEDICAÇÃO DO TIME
DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DA
SÉRIE “C” QUE O CLASSIFICOU PARA A SEGUNDA DIVISÃO.
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

12. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 027/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO PELA
PROMOTORA DE JUSTIÇA CRISTIANE MAIA LAGO, AO
ENCABEÇAR O PROJETO “REDE DO BEM, ESTAMOS AQUI
PARA AJUDAR”. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

13. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 029/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO JUIZ DR. ALEXANDRE LOPES ABREU, PELO
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO À FRENTE DO FONAMEC. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

14. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 031/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO ESCRITOR EBNILSON COSTA CARVALHO,
PELO EMPENHO DO LANÇAMENTO DO SEU PRIMEIRO
LIVRO “O SEGREDO DA MENINA DO CASACO VERMELHO”.
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

15. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 032/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO PELA EQUIPE DE FUTEBOL DO SAMPAIO
CORRÊA FUTEBOL CLUBE, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE
SÉRGIO FROTA, A COMISSÃO TÉCNICA, AOS JOGADORES E
SEUS TORCEDORES PELO EMPENHO E DEDICAÇÃO
DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DA
SÉRIE “C”. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

16. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 035/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO PELO JURISTA E ESCRITOR DANIEL BLUME,
PELA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DA ACEDEMIA
LUDOVICENSE DE LETRAS E PELO LANÇAMENTO DO
LIVRO “RESPOSTA AO TERNO”. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

17. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 036/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO DR. THIAGO DIAZ, PRESIDENTE DA OAB/
MA, PELA POSSE DA 1ª DIRETORIA DO CONSELHÃO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

18. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 047/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO
ADMIRAÇÃO AO DR. LUIS FELIPE SALOMÃO, PELA SUA
POSSE COMO MINISTRO EFETIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

19. REQUERIMENTO Nº 731/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E LOUVOR AO
EMPRESÁRIO, ADVOGADO E ESCRITOR, DOUTOR CARLOS
TADEU, PELA MERECIDÍSSIMA ELEIÇÃO A PRESIDENTE DA
ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS (AML), EM 29.11 DO
CORRENTE.

20. REQUERIMENTO Nº 736/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM AO
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 12ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE SUBSTITUIÇÃO PLENA DE SÃO LUÍS,
GILBERTO CÂMARA FRANÇA, PARABENIZANDO-O PELA
SUA ELEIÇÃO A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO (AMPEM).

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

21. REQUERIMENTO Nº 732/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSE GENTIL REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 25, 26, 27
E 28 DE NOVEMBRO/19, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

22. REQUERIMENTO Nº 733/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 537/2019, DE SUA AUTORIA.

23. REQUERIMENTO Nº 734/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26
A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FUNÇÃO DE
ESTAR PARTICIPANDO DO PROJETO DEFENSORIA PÚBLICA
NA COMUNIDADE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS E BELA
VISTA DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM
ANEXO.

24. REQUERIMENTO Nº 735/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA
DO MARANHÃO, SR. ANDERSON LINDOSO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO QUE
RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DECORAÇÃO AÉREA COM BANDEIROLAS TIPO MOSAICO
PARA ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO ESTADO
DO MARANHÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS
QUE OCORRERAM EM 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/12/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 054/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela escritora, Dra. Cristiane Gomes Coelho Maia
Lago, pelo empenho no lançamento do seu primeiro livro “Drogas &
Tribunal de Júri”.

2. MOÇÃO Nº 055/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr. Yuri Costa, pelo empenho
no lançamento do livro “Justiça Infame”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 595/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão de medidas
de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação
e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 596/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informar à gestante o direito ao acompanhante durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 597/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o programa estadual de
combate à fome no período das férias escolares das crianças e
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adolescentes matriculados na rede pública estadual de ensino, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 598/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera a cola de sapateiro como
substância entorpecente, no âmbito do estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 599/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a concessão de certidões
de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 600/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivo da Lei Nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 601/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre cadastro de compra, venda
ou troca de cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores,
materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em
geral, para quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 602/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que declara de utilidade pública a União dos Moradores
“Força do Povo” do Povoado de Arraial.

9. PROJETO DE LEI Nº 603/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município de
Timon, Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 604/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que regulamenta a utilização de
equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais
da área de saúde no Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 592/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação de
Mães e Jovens do Novo Paço.

2. PROJETO DE LEI Nº 593/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual do Biomédico”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 590/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a convocação e o
comparecimento de policiais militares às audiências, na justiça estadual,
quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão
e/ou apreensão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 591/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a política pública
“Reeducando o Agressor” em casos de violência doméstica e familiar,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 165/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição Federal, para
alterar o § 7º do art. 195., a fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social, aos hospitais públicos,
às unidades públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Hélio Soares, Paulo Neto e Zé
Inácio Lula.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão Anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (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.

MENSAGEM Nº 108 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 04/12/2019

São Luís, 02 de dezembro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, o
Projeto de Lei nº 238/2019, que dispõe sobre a criação do Cartão
Digital de Vacinação - CDV.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 238/2019, que dispõe
sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação –
CDV.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 238/2019.
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RAZÕES DO VETO
A presente proposta legislativa, em linhas gerais, tem por

finalidade estabelecer diretrizes para a implantação do Cartão Digital
de Vacinação, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde,
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, que
visa ampliar e facilitar o acesso pelos cidadãos que fazem uso dos
serviços de saúde pública ao histórico de vacinação pessoal, ao mesmo
tempo em que formaliza estratégia de combate às doenças endêmicas,
mediante a utilização dos dados epidemiológicos do sistema do Cartão
Digital de Vacinação para planejar ações sanitárias, há de ser negada
sanção a seus dispositivos pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, versando sobre organização administrativa e
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

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.
[grifo nosso]

Haja vista que a iniciativa parlamentar em comento impõe à
Secretaria de Estado da Saúde, órgão vinculado ao Poder Executivo, a
responsabilidade pela criação e manutenção do sistema necessário à
disponibilização do Cartão Digital de Vacinação.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de Secretarias de Estado, os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, de nova atribuição para a Secretaria de Estado da Saúde,
associada a criação e manutenção de sistema para a disponibilização do
Cartão Digital de Vacinação, forçoso reconhecer a necessidade de
veto ao Projeto de Lei nº 238/2016, haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Doutra face, cumpre informar a existência no âmbito do Sistema
Único de Saúde do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou Cartão
SUS, Sistema de Informação de base nacional voltado para o
gerenciamento das ações e serviços de saúde, que permite a identificação
dos usuários das ações e serviços de saúde disponibilizados dentro da
rede de assistência do SUS, inclusive com registro e histórico de
imunizações, cuja regulamentação, em todo o território nacional, é
realizada através da Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011, que
assim dispõe:

Art. 3º O Sistema Cartão permite:
I - a vinculação do usuário à atenção realizada pelas ações e
serviços de saúde, ao profissional e ao estabelecimento de
saúde responsável pela sua realização; e
II - a disponibilização aos usuários do SUS os dados e
das informações de seus contatos com o SUS, por meio
do Portal de Saúde do Cidadão.
Art. 4º São objetivos do Sistema Cartão:
I - identificar o usuário das ações e serviços de saúde;
II - possibilitar o cadastramento dos usuários das ações
e serviços de saúde, com validade nacional e base de
vinculação territorial fundada no domicílio residencial do
seu titular;
III - garantir a segurança tecnológica da base de dados,
respeitando-se o direito constitucional à intimidade, à vida
privada, à integralidade das informações e à confidencialidade;
IV - fundamentar a vinculação do usuário ao registro
eletrônico de saúde para o SUS; e
V - possibilitar o acesso do usuário do SUS aos seus
dados.
Art. 5º O Sistema Cartão é coordenado pelo Ministério da
Saúde.
Parágrafo único. O desenvolvimento, a guarda e manutenção
das bases de dados do Sistema Cartão ficarão sob a
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responsabilidade do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS/MS).
Art. 6º A implantação do Sistema Cartão e a captação de
informações sobre o atendimento não substitui, nos
estabelecimentos de saúde, a obrigação de manutenção do
prontuário médico ou de saúde do usuário, de acordo com a
legislação em vigor.
Art. 7º A União, por intermédio do Ministério da Saúde,
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal assegurarão
que os sistemas de informação do SUS que exigem a
identificação do usuário utilizem os padrões do Sistema
Cartão.

O Sistema Cartão SUS, gerenciado pelo Ministério da Saúde,
dessa forma, possibilita o acesso do usuário aos seus dados, por meio
da internet, através do Portal de Saúde do Cidadão (https://
portaldocidadao.saude.gov.br), permitindo, outrossim, o
compartilhamento da Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações
e Serviços de Saúde com os demais órgãos que realizem atividades
sociais nas três esferas de governo, observadas as normas de
segurança da informação.

Destarte, o Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunização (SIPNI), atualmente integrado ao sistema e-SUS-
Atenção Básica (AB), detém como objetivo fundamental, desde sua
concepção, possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma
avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias,
a partir do registro dos imunos (vacinas) aplicados e do quantitativo
populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em
determinado período de tempo, em uma área geográfica. Possibilitando,
também, o controle do estoque de imunos necessário pelos
administradores que detêm a incumbência de programar sua aquisição
e distribuição.

Deste modo, considerando que os dispositivos tratados no
presente Projeto de Lei enumeram comandos de organização
administrativa que já são realidade no SUS, através de sistemas como
o Cartão SUS e o Sistema de Informação PNI (Programa Nacional de
Imunização), restam inócuas suas proposições, razão pela qual oponho
veto total também por contrariedade ao interesse público.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar totalmente o Projeto de Lei nº 238/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MOÇÃO Nº 054 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela escritora, Drª CRISTIANE GOMES
COELHO MAIA LAGO, pelo empenho no lançamento do seu primeiro
livro “Drogas & Tribunal de Júri”.

Cumpre mencionar que a Drª. CRISTIANE GOMES
COELHO MAIA LAGO, pelo lançamento do seu primeiro livro
“Drogas & Tribunal de Júri”, trata-se de um jurídico com caráter social.

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

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Dr.
CRISTIANE GOMES COELHO MAIA LAGO, pelo seu empenho
em lançar seu livro à sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 055 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr. YURI COSTA, pelo
empenho no lançamento do livro “Justiça Infame”.

Cumpre mencionar que o Dr. Yuri Costa, é Defensor Público
Federal, historiador e professor da UFMA. Cumpre mencionar que o
lançamento do livro “Justiça Infame”.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr
YURI COSTA, pelo empenho no lançamento do livro “Justiça Infame”,
destacando assim o incentivo pela leitura no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 731 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja enviada
Mensagem de Congratulações e Louvor ao empresário, advogado e
escritor, Doutor Carlos Tadeu, pela merecidíssima eleição a
Presidente da Academia Maranhense de Letras (AML), em 29.11
do corrente.

É de bom alvitre destacar que Carlos Gaspar, nasceu em Viana,
na baixada maranhense, em 05 de Dezembro de 1939. Ainda criança
transferiu-se, com a família, para São Luís, cidade em que fez sua
formação educacional, tendo ingressado no mundo acadêmico pelos
cursos de História e Geografia e Direito, pela Universidade Federal do
Maranhão, onde também foi professor por 16 anos.

Dedicando-se, em seguida, às atividades empresariais, segmento
do qual é uma das mais expressivas lideranças, tendo sido presidente
da Associação Comercial do Maranhão e do SEBRAE e vice-presidente
da FIEMA e outras entidades. Foi um empresário que alavancou a
venda de automóveis no Maranhão, ramo que até hoje permanece, mas
apenas com a revenda das montadoras chinesas Cherry e Lifan.

Carlos Gaspar é autor de vários livros, de memória, biografias
e crônicas, além de estar com outros prontos para publicação. Quando
foi convidado para comandar a Academia Maranhense de Letras, ele
impôs apenas uma condição: não haver disputa. Acha que não tem
mais idade para disputar a presidência de uma instituição que ele integra,
onde conquistou profundos laços de amizade e de colaboração.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 02 de Dezembro de 2019.
- HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

REQUERIMENTO Nº 732 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que sejam justificadas as minhas ausências nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro do ano em
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curso, em decorrência de tratamento de saúde, conforme atestado
médico em anexo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO,  02 de Dezembro de 2019. - JOSÉ
GENTIL - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

REQUERIMENTO Nº 733 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação a Proposição de Projeto Lei nº 537/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de dezembro de 2019. -
ADELMO SOARES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

REQUERIMENTO Nº 734 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que depois de ouvida a mesa, sejam justificadas as
minhas ausências das Sessões Plenárias, realizadas no período de 26 a
28 de novembro do corrente ano, uma vez que acompanhei o ônibus da
Defensoria Pública no Projeto Defensoria na Comunidade, nos
municípios de Santa Inês e Bela Vista do Maranhão, conforme
documentos em anexo.

 Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Beckman, São Luís – MA, em 02 de dezembro de 2019.  - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

REQUERIMENTO Nº 735 / 19

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, VII do Regimento Interno

deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa,
seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE CULTURA DO
MARANHÃO, Sr. ANDERSON LINDOSO, solicitando informações
quanto a PROCESSO LICITATÓRIO QUE RESULTOU NA
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO AÉREA
COM BANDEIROLAS TIPO MOSAICO PARA
ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO ESTADO DO
MARANHÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE
OCORRERAM EM 2019, TODAS AS INFORMAÇÕES (CÓPIAS
INTEGRAIS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS,
PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS, EMPENHOS E
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS DE
PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de dezembro de 2019.
– Wellington do Curso – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

REQUERIMENTO Nº 736 / 19

Senhor Presidente:

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da |Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após manifestação
do Plenário, seja enviada mensagem ao Promotor de Justiça Titular da
12ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena de São Luís, Gilberto
Câmara França, parabenizando-o pela sua eleição para o cargo de
Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão
(AMPEM), extensiva aos demais diretores da Associação, desejando-
lhes êxito em sua gestão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 03 de dezembro   de 2019. - Roberto Costa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.12.19
EM: 03.12.19

INDICAÇÃO Nº 1676 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao
Exmo. Senhor Felipe Camarão, Secretário Estadual de Educação
e ao Exmo. Senhor Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão,
solicitando urgentes e inadiáveis ações que visem contemplar a
comunidade rural Marianópolis, maior povoado do município de
Pedreiras com uma Escola Digna Estadual, visto que tal localidade
conta mais de 1.500 habitantes.

Nosso pedido justif ica-se na urgência e iminente
necessidade em possibilitar condições adequadas ao f iel
cumprimento das leis e diretrizes educacionais visando sempre
o progresso e o desenvolvimento através da educação.

 Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 02 de Dezembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 1677 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, PARA QUE
SEJA DOADA AO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA – MA, considerando
a importância do papel social que esses veículos desempenham como
meio de transporte de seres humanos que necessitam de primeiros
socorros imediatos.

A ambulância dá à equipe médica maiores chances de salvar
vidas daquelas que acabam sendo vítimas de acidentes graves, assim
como salvar a vida daqueles que precisam ser transportados de um
local para outro em busca de um centro de tratamento mais adequado.
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O município de ZÉ DOCA, com uma população estimada em

51.714 habitantes, fonte IBGE (2019), precisa de um serviço de
atendimento pré-hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa
da população que precisa de cuidados médicos emergenciais, até serem
transportados aos centros de saúde mais avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de
dezembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1678 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, PARA QUE
SEJA DOADA AO HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA
MARANHENSE, DR. JACKSON LAGO, NO MUNICIPIO DE
PINHEIRO – MA, considerando a importância do papel social que
esses veículos desempenham como meio de transporte de seres humanos
que necessitam de primeiros socorros imediatos.

A ambulância dá à equipe médica maiores chances de salvar
vidas daquelas que acabam sendo vítimas de acidentes graves, assim
como salvar a vida daqueles que precisam ser transportados de um
local para outro em busca de um centro de tratamento mais adequado.

O município de PINNHEIRO, com uma população de 82.990
habitantes, fonte IBGE, precisa de um serviço de atendimento pré-
hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa da população que
precisa de cuidados médicos emergenciais até serem transportados aos
centros de saúde mais avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de
dezembro de 2019. - LEONARDO SÁ - DEPUTADO ESTADUAL -
PL

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. Ordem do Dia.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Deputada Mical Damasceno estava inscrita, por cinco
minutos, sem apartes. O Deputado Wellington, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
difunde as nossas ações do Parlamento estadual o nosso mais cordial,
bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor
Presidente, hoje apresentamos um Requerimento solicitando

informações ao Governo do Estado e que encaminhe a esta Casa, por
meio da Secretaria de Cultura do Estado, a cópia de todo o processo
licitatório que resultou na contratação de empresa para a decoração
aérea de bandeirolas tipo mosaico para ornamentação de logradouros
no estado do Maranhão. Isso durante a festa junina. Mas qual motivo
da solicitação do requerimento? É porque recebemos uma grave denúncia
e eu queria que o líder do governo já pudesse se pronunciar diante
dessa grave denúncia. Olha o que está ocorrendo! Todos os senhores
têm conhecimento que o Reviver, a Praia Grande já está ornamentada
já está enfeitada para o Natal, com ornamentação, uma decoração tipo
mosaico do Natal, igual fizeram na Festa Junina. Mas, Senhoras e
Senhores, pasmem, amanhã, às 10h da manhã... Senhor Presidente,
solicitar a V. Ex.ª, que tem um Deputado utilizando a tribuna, por
gentileza. Deputados, eu trago mais uma grave denúncia do Governo
do Estado do Maranhão, uma grave denúncia. Amanhã às 10h teremos
a licitação para contratação da empresa que vai montar o mosaico de
ornamentação de Natal. Mas como, se já está tudo pronto? Como, se
já está tudo preparado? Atenção você que está em casa, você que
acompanha a TV Assembleia, uma grave denúncia. No Estado do
Maranhão é assim, no Estado comunista administrado por Flávio Dino
é assim. Primeiro contratam, primeiro realizam a obra e agora é que vão
escolher quem vai realizar a obra, quem vai executar. Que coisa mais
descabida! Senhoras e senhores, é vergonhoso. Deputado César Pires,
amanhã, vai ter licitação às 10h, amanhã tem a licitação às 10h, para
saber quem vai colocar. É muita palhaçada com o dinheiro público,
amanhã, às 10h da manhã, vão fazer licitação, e olha o teor da licitação:
contratação da empresa especializada em prestação de serviço de
execução do projeto de decoração aérea com bandeirolas tipo mosaico
para ornamentação de logradouros nas festividades de final de ano.
Vão contratar amanhã, às 10h, e já está tudo pronto. Cartas marcadas?
Isso é máfia, isso é corrupção, isso é improbidade administrativa. Isso
não existe. Já executaram como? Já pagaram como? Com o dinheiro
dos carros apreendidos dos trabalhadores maranhenses? Com o dinheiro
que foi desviado dos aposentados? Com o dinheiro que é retirado da
EMAP, do Porto de Itaqui? Como é que pagaram pelas bandeirolas?
Senhoras e senhores, isso não é grave, isso é gravíssimo. Como que
amanhã, dia 4, às 10h da manhã, vai ter o processo licitatório para
contratar a empresa que vai executar se já foi executado? É jogo de
cartas marcadas? É quem é amigo do Governador? Isso é corrupção,
isso é máfia, é improbidade administrativa. Estamos preparando uma
representação para que o Ministério Público possa investigar, possa
averiguar, é crime. Como que um ex-Juiz Federal, Flávio Dino, professor
de Direito Constitucional, que conhece a Constituição, que conhece o
artigo 37, que desrespeita os princípios básicos que norteiam a
administração pública, fraudando, burlando a Lei, fazendo tudo na
ilegalidade. As bandeirolas já foram colocadas desde novembro, e a
licitação será somente, amanhã, às 10h da manhã. Com a palavra, o
governo da mentira, governador Flávio Dino.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 192, de autoria do Deputado Wendell Lages
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 136, de autoria
do Deputado Carlinhos Florêncio. Anexo. Projeto de Lei n° 156, de
autoria do Deputado Edvaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei anterior vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 138, de
autoria do Deputado Carlinhos Florêncio (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 353/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Lei nº 355/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 505/2019, de
autoria do Deputado Adelmo Soares (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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Requerimento nº 710/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). O requerimento foi indeferido pela Mesa. Os Deputados
que mantêm a decisão permaneçam como estão. Decisão mantida. Item
8 da pauta: Requerimento nº 721/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 722/2019, de
autoria do Deputado Antônio Pereira (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Deputado Antônio Pereira, depois contate a Mesa que neste dia já tem
uma sessão agendada do Deputado Felipe dos Pneus para entrega da
Medalha Manuel Beckman ao Dr. Alberto Tavares. Requerimento n°
725/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento
n° 726/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n° 727/2019, de autoria da Deputada Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 728/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n° 729/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n° 730/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, (lê). Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, nós vamos apreciar um requerimento de urgência relativo
à Lei Orçamentária Anual. Nós vamos apreciar o requerimento de
urgência e ainda que seja aprovado o requerimento nós vamos ainda
definir conjuntamente a data onde votaremos o Orçamento. Deputado
Carlinhos Florêncio, tudo bem?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(Questão de Ordem) – Sem dúvida, é importante que esse requerimento
seja votado hoje, porque a gente já antecipa. Eu também já assinei o
parecer prévio hoje e a gente já vai publicar e abrir prazo para a emenda,
Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, Deputado Carlinhos. Eu gostaria inicialmente de
marcar a votação da Lei Orçamentária Anual para o dia 11 de dezembro.
Já deixo essa data submetida aos Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas e depois vamos apenas confirmar a votação do Orçamento,
na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Deputado Carlinhos acabou de
informar que ele publica hoje e abrindo prazo para a indicação das
emendas. Requerimento em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa: Requerimento n° 723/2019, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, (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 724/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de quarta-feira, dia 04 de dezembro de 2019, inclusão na Ordem do Dia
da sessão de amanhã: Requerimentos nº 731, 732, 733, 734, 735/2019.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais colegas Parlamentares que
aqui estão, todos presentes, Deputadas, Deputados, galeria, imprensa.
Hoje subo à Tribuna para abordar um tema de relevância social que, de
tempos em tempos, assola a sociedade brasileira, em diversas localidades
do nosso país. Vim aqui hoje, companheiros e companheiras, falar
sobre o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que
amplamente foi discutido aqui no início deste ano por vários Deputados,
Deputadas, como a Deputada Thaiza, que também levantou essa
bandeira fortemente. O Movimento Atingidos por Barragens é um
movimento social, político e popular que historicamente organiza as
populações atingidas por barragens, no Brasil, estando presente de
forma organizativa em vinte e dois estados da nossa federação. São
mais de vinte anos de movimento nacional em defesa dos direitos dos
atingidos por barragens, em defesa da água e da energia, e pela construção
de um projeto popular para o nosso querido país. Nos últimos cinco
anos, a partir da estratégia nacional, o Movimento Atingidos por
Barragens definiu atuar nos municípios dos estados do Piauí, Maranhão,
mas, especificamente, na região da Bacia do Rio Parnaíba, que foi
definida como uma das regiões prioritárias de atuação do movimento,
tendo em vista que nesta região existem pelo menos cinco projetos
hidrelétricos, em nível de viabilidade, dos quais irão atingir de forma
direta mais de dez mil famílias em catorze municípios. A Bacia do Rio
Parnaíba é uma das doze regiões hidrográficas brasileiras, está situada
no Nordeste brasileiro, atinge quase a totalidade de estados do Piauí,
Maranhão e boa parte do Ceará. É a segunda bacia mais importante do
Nordeste, após somente a do Rio São Francisco, é a mais extensa entre
as vinte e cinco bacias das vertentes Nordeste e tem uma extensão total
incluindo nos seus afluentes de quase 350.000km², ou seja, 3,30% do
território nacional. Nela estão inseridos mais de 280 municípios, sendo
220 no município do estado do Piauí, trinta e seis no Maranhão e vinte
no Ceará. Além disso, a Bacia do Parnaíba é uma das três principais
bacias sedimentares brasileiras ao lado da Bacia do Amazonas e do rio
Paraná. Possui mais de três mil quilômetros de rios perenes, centenas
de lagoas e ainda metade da água do subsolo do Nordeste brasileiro,
destacando-se por possuir um sistema de aquíferos de grande
importância ambiental e socioeconômica. Os estudos realizados pela
CHESF apontam que a Bacia do Parnaíba possui um potencial a
aproveitar setecentos mil mega quilowatts de energia, portanto é, sem
sombra de dúvida, uma grande e importante bacia do nosso estado.
Esses empreendimentos da Bacia do Parnaíba foram previstos nos
planos dos governos federais anteriores. O que significa que não poderá
sair porque estamos levando esses projetos como algo já dado. Portanto,
o que venho hoje falar sobre o MAB é necessário resistir a construção
dessas outras obras para que a gente possa garantir a essas famílias que
estão presentes uma vida melhor e de melhor qualidade. Portanto, o
MAB, que nós começamos a entender no Maranhão, é, sem sombra de
dúvida, um movimento voltado para apoiar as famílias que estão ali no
entorno ou que vivem que são atingidas diretamente pelas barragens.
Eu quero deixar aqui claro e pedir aos companheiros que possam nos
ajudar a enaltecer ainda mais forças desta Casa para que as pessoas
evitem as expulsões ou as relocações dessas famílias de forma violenta
destruindo a identidade, direitos violados e além de tudo manter uma
grande e ampla harmonia com o meio ambiente. Eu destaco muitos aos
companheiros do MAB pela luta que tem feito no Maranhão e,
sobretudo, no Piauí, na região de limite da Bacia do Parnaíba, para que
esta Casa possa fortalecer o MAB e ele possa nos ajudar ainda mais a
construir uma sociedade melhor e mais justa diante de tantos problemas
que assolam o nosso País. Era isso, Senhor Presidente, nada mais
havendo a tratar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Solidariedade/PP declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN. Já
passou, Deputado Vinícius. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado
decano César Pires, Vossa Excelência tem oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós, galeria, imprensa, senhores



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUARTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019 11
servidores, meus pares aqui da Casa. Presidente, eu volto aqui a tratar
de um tema extremamente interessante. Eu me refiro mais uma vez à
questão do IPREV. Razões não me faltam para isso. Ontem, nós
recebemos, no nosso gabinete, depois da denúncia que fizemos aqui
dos aluguéis que deveriam ir, como determina a lei complementar,
exclusivamente para o FEPA. Trata-se de um valor de R$5 mil a ser
depositado em uma conta, que estamos apurando, supostamente do
FEPA, mas não acompanhou também quando nós indagamos hoje qual
foi o processo licitatório feito para poder valer esses aluguéis. Bem
público não deve ser doado, não deve ser estipulado sem que seja em
obediência à Lei 8.666. De tal modo, nós perguntamos: para onde vai
o dinheiro do Ceprama? O Ceprama também é aluguel. O Rangedor
aqui também deveria pagar aluguel, esta Casa também deveria pagar
aluguel porque esse terreno é do FEPA, além de inúmeros outros
terrenos do FEPA, todos, conforme a lei complementar, deveriam ser
pagos ao FEPA, mas não são. Deputado Edivaldo Holanda, veja bem
uma coisa que eu devo levar em conta aqui: quando a secretaria adjunta,
que trabalhava dentro da Secretaria de Administração, com a simbologia
e com o fim de tratar a questão previdenciária e, consequentemente,
dos aposentados, tinha apenas 18 pessoas. Pela Lei 197, de 06 de
novembro de 2017, nós podemos ver aqui que aquelas 18 ou 19 pessoas
de uma secretaria adjunta passaram para 166 pessoas, mais 63 pessoas
criados também aqui, ou seja, mais de 200 pessoas, superior em muito
àquelas 18 pessoas que faziam parte do complexo de recursos humanos
da Secretaria de Administração, na verdade da Secretaria Adjunta.
Criaram o IPREV, uma autarquia e junto com ela um alojamento de
pessoas pouco preparadas, prova disso é que conseguiram levar ‘roldão’
e quebrar a Previdência, subtraíram recursos do FEPA, não gerenciaram
direito o recurso do FEPA, ou seja, foi uma quantidade de apaniguados
colocados ali. Pessoas que às vezes não tiveram competência de
trabalhar na vida privada e ali estavam colocados em mais de 200
pessoas. Tudo isso para abrigar remanejamentos de um e de outro que
saiu de um órgão negociado com Partido, com Partido A, com Partido
B, duzentas e tantas pessoas, conforme determina aqui a lei. Entre,
evidentemente, os que foram remanejados e as novas vagas criadas.
Senhores, vocês acham justo isso? Tudo isso aqui se esqueceram de
fazer um processo licitatório, se esqueceram de cobrar os aluguéis que
poderiam contribuir, e muito, com a questão da Previdência. Está aqui
a lei, a Lei 197, não tem processo licitatório para cobrar os aluguéis.
Pelo menos não está no Portal da Transparência que tivemos o cuidado
de assim fazer. Duzentas e tantas pessoas contra 18 da administração
passada, uma Secretaria Adjunta contra uma autarquia e o resultado foi
pífio, quebraram o FEPA, destruíram o Sistema Previdenciário do
Maranhão, e quem pagou? Foi o servidor público com o aumento que
tivemos aqui, das alíquotas da Previdência, que não estão sentindo
ainda, mas que vão sentir brevemente agora em fevereiro quando
completar os 90 dias. Ainda tem alguém nesta Casa que pode ser
contra o servidor público? Mas foram porque não aceitaram o Presidente
do IPREV vir prestar esse esclarecimento. Se fosse fácil, se tudo
estivesse certo e se ele tivesse consciência viria aqui prestar contas,
mas não vem, porque houve desvio, houve inabilidade gerencial, houve
pouco preparo na divisão pública, houve inobediência à questão do
patrimônio público. Houve tudo que pode e que deve destruir alguma
coisa histórica como é a própria Previdência. Não foram só as crises
nacionais não. Não foram só os momentos difíceis que estamos
passando, mas na verdade é, e sempre será, a incompetência da gestão
desse órgão e dos servidores. Porque foram ali, na verdade, ser colocado
como cabide de empregos a apaniguado do Governador que aparelhou
o sistema todo dentro desses órgãos. Valeu para EMSERH, está valendo
para o IPREV, está valendo para o FEPA, está valendo para o FUNBEN,
todo esse complexo que era gerenciado por 18 pessoas, tem mais de
200, mas são 200 pessoas pouco preparadas, pelo menos no nível do
seu Presidente que deveria vir aqui prestar esclarecimento do que está
acontecendo. Se isso é justo ou não, não sei, mas o tempo dirá em
relação a isso. Compete agora à sociedade reagir, a sociedade dizer
“não” a esse estado de coisa e o próprio IPREV rever o seu
posicionamento, o seu gerenciamento e a sua capacidade de não mais
subtrair direitos históricos do servidor do nosso Estado e dilapidar o

patrimônio também do FEPA, que por lei é inalienável em relação a
qualquer tipo de serviço que possa ser prestado. E quando ele é prestado,
deveria ser feito o processo licitatório, e o aluguel exclusivamente
sendo utilizado dentro do FEPA. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz a esta
tribuna hoje é para falar do grande evento que acontecerá na cidade de
Trizidela do Vale. Primeiramente eu quero parabenizar V. Ex.ª,
Presidente Othelino Neto, pelo grande trabalho à frente desta Casa
levando o Parlamento em Ação, Assembleia em Ação aos municípios
do interior do Estado do Maranhão. É um momento importante,
Deputado Edivaldo Holanda, onde iremos levar a Casa do Povo, que é
aqui na capital maranhense, para as bases, para as cidades ali onde não
tem condições de a população sempre estar presente aqui trazendo as
suas demandas. E lá nós iremos escutar toda a população. Vai ser um
evento a ser realizado agora dia 05 de dezembro, Deputada Detinha, às
8h da manhã no Auditório Kleber Carvalho Branco, na cidade de
Trizidela do Vale. Onde também eu quero agradecer a parceria do
prefeito Fred Maia, dos vereadores da cidade de Trizidela do Vale, dos
vereadores da cidade de Pedreiras e, principalmente, dos vereadores da
região do Médio Mearim. Como também toda a população que vai
estar lá presente levando todas as suas reivindicações, levando todos
os entendimentos onde as cidades do Médio Mearim precisam da mão
amiga da Assembleia do Estado do Maranhão, como também da mão
amiga do Governo do Estado do Maranhão. Então, Senhor Presidente,
parabéns por essa iniciativa. Já foram percorridas as cidades de Balsas,
Timon, Esperantinópolis e agora chegou a vez de Trizidela do Vale. V.
Ex.ª trazendo essa informação da Assembleia em Ação que estaria
acontecendo em todo o Estado do Maranhão. Eu de imediato pedi a V.
Ex.ª que indicasse logo a cidade de Trizidela do Vale e assim V. Ex.ª o
fez. Eu fico muito satisfeito, porque nós estamos fazendo uma grande
mobilização para trazer a população, para trazer a classe política,
principalmente para levar as demandas que precisam nas nossas cidades
da região do Médio Mearim. Então parabéns, Presidente Othelino,
onde eu quero aqui aproveitar, convidar todos os Deputados desta
Casa a se fazerem presentes nessa Assembleia em Ação. E
principalmente, Senhor Presidente, chamar os deputados, Deputado
Leonardo Sá, que foram votados na região. Porque agora realmente o
povo vai estar lá, Deputado Fernando Pessoa, para cobrar o apoio,
cobrar as reivindicações daquele momento outrora de eleição e hoje é
uma boa oportunidade para os deputados que foram votados nas
cidades da região do Médio Mearim, levar todo o seu trabalho, fazer
uma explanação, Deputado Zito Rolim, fazer um... vamos dizer assim,
falar o que eles fizeram e trabalharam no ano de 2019, principalmente
na região do Médio Mearim. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) – Eu queria reafirmar o convite do Deputado Vinícius Louro.
Também dizer o tanto que nos honra de representar também ali a
região do Médio Mearim. Eu que sou um Deputado que tenho
trabalhado bastante, não só pela cidade de Trizidela do Vale, mas por
todo o Médio Mearim, por todas aquelas cidades daquela região. Com
certeza, Deputado Vinicius, estarei presente, reivindicando melhoria
para aquela região.
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VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Deputada Mical estava inscrita no Expediente Final e, por
equívoco da Mesa, eu não registrei a inscrição dela. A Deputada Mical
está com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa com a palavra.

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

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dez horas e quarenta e oito 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, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Hélio Soares,
Paulo Neto e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro aberta a Sessão Extraordinária. Nós temos alguns
Projetos de Lei, quatro Projetos de Lei para serem apreciados. Não, na
verdade três Resoluções Legislativas e um Projeto de Lei. Tem um
Projeto de Lei e uma Resolução Legislativa que precisam de Parecer. A
Sessão está suspensa para que as comissões emitam os pareceres.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foi analisado o Projeto 594, de autoria do Poder Executivo
(lê).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Em discussão o Projeto de Lei nº 594. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº 141, de autoria da deputada
Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados

que aprovam permaneçam estão. Aprovado, vai à promulgação. Item
3: Projeto de Resolução Legislativa nº 143, de autoria da Dra. Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria da deputada Doutora Helena Duailibe (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Senhores Deputados, antes de encerrar a Sessão,
relembro a todos que na quinta-feira será a nossa 3ª Edição do
Assembleia em Ação, desta vez no município de Trizidela do Vale. O
deputado Vinícius já está sorrindo ali, será o nosso anfitrião lá na
Trizidela envolvendo, claro, a bela e queridíssima Pedreiras e toda a
região, com a devida permissão do deputado Vinícius, embaixador da
região e estaremos lá todos na quinta-feira, na verdade, estaremos
desde a quarta, os que puderem ir e na quinta-feira pela manhã para
mais uma edição desse programa que nos alegra muito, que é o
Assembleia em Ação. Já de antemão agradeço aí a forma gentil como
está sendo organizado o evento não só pela nossa equipe aqui da
Assembleia, mas com o suporte do Prefeito Fred Maia e, claro, com o
suporte também do deputado Vinícius Louro. Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Senhor Presidente, eu gostaria que o senhor convidasse na sexta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Claro. Na sexta-feira, às 10h, Sessão Solene para a entrega da
Medalha Manuel Beckman ao empresário João Claudino. Medalha
Manuel Beckman e Título de Cidadão Maranhense.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – João
Vicente Claudino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – João Vicente Claudino. Feito o registro, todos convidados.
Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para corroborar com o pronunciamento de V.Ex.ª, eu
quero aqui agradecer pela presteza, pelo trabalho que V.Ex.ª vem fazendo
à frente da Assembleia Legislativa. A Assembleia em Ação está trazendo
bons frutos ao estado do Maranhão. É muito importante o que V.Ex.ª
está fazendo, levando a Assembleia para as bases, para as cidades que
nós sabemos, como, por exemplo, Trizidela do Vale, uma cidade que é
mais afetada na época das enchentes, no período do inverno, e que
precisa dessa mão amiga da Assembleia, dessa mão amiga do estado do
Maranhão, do Governo do Estado do Maranhão. A Assembleia em
Ação vai trazer todas as reivindicações, os pedidos que a população
tem ali diretamente nos bairros, dos povoados, das comunidades, da
sociedade organizada que está presente. Aqui, graças a Deus, o
Assembleia em Ação vai contar com muitos Deputados presentes, e
V.Ex.ª, por meio da Assembleia em Ação, está levando cidadania e
dignidade às pessoas que realmente precisam da mão amiga da
Assembleia. Meus parabéns, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Uma Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Vinícius. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só parabenizar sob o seu comando a Assembleia Legislativa
do Estado, a terceira edição do Assembleia em Ação, a primeira foi
realizada na cidade de Balsas, a segunda realizada... Rapaz, Ricardo
Rios, não tem jeito, Ricardo Rios. A terceira edição... Ricardo Rios,
não se preocupe, não, porque não vai conseguir, Ricardo Rios. A terceira
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edição do Assembleia em Ação, então parabenizar a Assembleia
Legislativa pela iniciativa e, principalmente, pela escolha do local, do
próximo local, na cidade do meu amigo e irmão, Vinícius Louro, na
região de Trizidela do Vale, na região de Pedreiras, na região pobre do
estado, uma região que necessita da nossa atenção, do nosso apoio,
mas também uma região de grande crescimento e de grande potencial
que tem um grande representante lá também, que é o Deputado Vinicius
Louro. Eu fico feliz porque a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão está realizando esse evento, mas parabenizar de forma dupla
o Prefeito da cidade de Trizidela, dando todo apoio e todo suporte ao
Prefeito Fred Maia e também ao Deputado Vinicius Louro que está
nos recepcionando, que está nos recebendo. Pode ter certeza de que
será um grande evento, uma grande atividade. Quem vai ganhar com
isso é a cidade de Pedreiras, a cidade de Trizidela, as cidades próximas
no entorno daquela região maravilhosa. Então, todos estaremos lá
fazendo ação em defesa da população daquela região. Parabéns,
Deputado Vinícius, Fred Maia, Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Wellington. Deputado Vinícius, só nos
dois municípios, já passou de dez mil votos. Está vendo como o negócio
é pesado!

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

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
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): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende,
Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Wendell
Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Deputados:
Felipe dos Pneus, Roberto Costa, Welington do Curso e César Pires.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno,
o Parecer nº 778/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) em redação final ao Projeto de Lei nº 137/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização
das atividades farmacêuticas. Este parecer foi aprovado e o respectivo
Projeto de Lei foi encaminhado à sanção governamental. Em segundo
turno, tramitação ordinária, foi aprovado, e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei n° 192/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
a Semana Maranhense de Gastronomia. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projeto de Lei n°s: 133/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de

memorial em homenagem aos Policiais e Bombeiros Militares mortos
em razão do serviço, no Estado do Maranhão, com parecer favorável
da CCJC e 336/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaiza Hortegal,
dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada em lanchonetes,
bares, restaurantes, hotéis e shopping centers, com parecer favorável
da CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias. Os Projetos de Lei n°s: 136 e 138/19, ambos de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, 353/19, de autoria do Deputado Wendell
Lages e 355/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 703/
19, de autoria do Deputado Ariston solicitando que seja registrado nos
Anais da Casa, votos de congratulações à população do Município de
Santa Rita pelo seu aniversário a ser comemorado no mês de dezembro;
715 e 720/19, de autoria dos Deputados Doutor Yglésio e Rildo Amaral,
respectivamente, solicitando regime de urgência para os Projetos Lei
nºs: 382/19, do Deputado Doutor Yglésio e 494/19, do Deputado
Rildo Amaral. O Requerimento nº 719/19, de autoria dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso, convocando o Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –
IPREV, Senhor Mayco Murilo Pinheiro, para tratar da atual situação
do sistema previdenciário maranhense. Após ter sido discutido pelo
Deputado César Pires e encaminhado à votação pelos Deputados
Adriano e Wellington do Curso, que defenderam sua aprovação, o
referido Requerimento foi rejeitado contra os votos dos Deputados
Adriano, Arnaldo Melo, César Pires e Wellington do Curso. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimento n° 709/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso,  ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, Senhora Flávia Alexandrina, solicitando
informações sobre a homologação do curso de formação de soldados da
Polícia Militar do Maranhão dos candidatos “sub-judice”, realizado
no período de 03/06/19 à 30/10/19, referente ao último concurso
realizado no ano de 2017, bem como a nomeação dos respectivos
aprovados no concurso; 711, 712 e 713/19, todos de autoria do
Deputado Wellington do Curso solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 23 a 25 de
outubro, quando esteve participando do Programa Assembleia em Ação,
nas sessões realizadas nos período de 19 a 25 de novembro, quando da
sua participação na 23ª Conferência Nacional da Unale e de 30 de
outubro a 2 de novembro/19, tendo em vista a sua participação na
reunião ampliada do Parlamento Amazônico e o Requerimento n° 714/
2019, de mesma autoria solicitando que seja enviada mensagem de
pesar aos familiares do Senhor José Mariano dos Santos Soares, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 26 de novembro.  O Requerimento n°
710/19, também do Deputado Wellington do Curso ao Governador do
Estado e a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores, solicitando informações sobre a nomeação dos
candidatos aprovados no último concurso para provimento de vagas
para médico, psicólogo, cirurgião dentista e médico veterinário do
quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao Plenário, sendo este
Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Por força de acordo das lideranças, os Projetos de Lei nºs:
382/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispões sobre a
promoção de alimentação saudável e determina a exclusão de alimentos
ultraprocesssados e açucarados nas escolas públicas e particulares do
Estado do Maranhão e 494/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
que altera o Artigo 41 da Lei nº 8.528 de 07 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado do Maranhão, bem como o Projeto de Resolução Legislativa n°
164/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior que, dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Giovanni
Normanton Spinucci, foram aprovados em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, com Pareceres favoráveis e verbais das competentes
Comissões Técnicas. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão, o Projeto de Lei nº 505/19, do Deputado
Adelmo Soares; Requerimentos nos: 721/2019, do Deputado Rafael
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Leitoa; 722/19, do Deputado Antônio Pereira; 723/19, do Deputado
Edivaldo Holanda; 724/19, do Deputado Ciro Neto; 725/19, do
Deputado Wellington do Curso e 726 a 728/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Duarte
Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o
Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e
pela liderança deste Bloco. 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,
03 de dezembro de 2019.

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 164/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1005/2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Giovanni Normanton Spinucci, natural de
Jundiaí, Estado de São Paulo.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Giovanni Normanton Spinucci, natural da Cidade de Jundiaí,
Estado de São Paulo.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará 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 03 de dezembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada Daniella
Tema - Segunda Secretária, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1191/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e Requerimento
nº 606/2019, de autoria do deputado Antônio Pereira;

RESOLVE:

NOMEAR uma Comissão de Especial composta pelos
Deputados, Prof. Marco Aurélio, Antônio Pereira, Adelmo Soares, Dr.
Yglésio, Rafael Leitoa (BPUPM), Vinicius Louro, Leonardo Sá, (PBD),
Fernando Pessoa, Ciro Neto (BSP), César Pires, Adriano (BO), para
discutir uma nova Programação Pactuada e Integrada (PPI), com objetivo
de garantir à população maranhense o acesso aos serviços de saúde
pública, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir
de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros federais e
estaduais destinados a assistência da população.

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

em São Luís, 04 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto -
PRESIDENTE. Deputada Andreia Martins Rezende - PRIMEIRA
SECRETÁRIA. Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA
SECRETÁRIA

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1189/2019, de 03 de dezembro de 2019, exonerando, a
pedido, FLAVIO VINICIUS ARAUJO COSTA, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS 02 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO
DE 2019, ÀS 18 HORAS E VINTE MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ANTÔNIO PEREIRA –  Assumiu a Presidência, devido a

ausência do Senhor Presidente e Vice-Presidente.
CIRO NETO
WELLINGTON DO CURSO
NETO EVANGELISTA
RICARDO RIOS
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

494/2019 - QUE Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.528, de 07
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATOR:  Deputado   CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 03 de dezembro de 2019.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,  REALIZADA AOS
03 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO  DE 2019,  ÀS  10
HORAS E 50 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS  SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
DR. YGLÉSIO
CARLINHOS FLORÊNCIO
RICARDO RIOS
ZÉ GENTIL
CIRO NETO
ADRIANO
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PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

594/2019  –  ALTERA  a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, para
em especial, reduzir a alíquota do Gás Liquefeito Derivado de Petróleo
(GLP) e do Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGNn e GLGNi), e nas
operações que especifica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 159/2019  –  CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, a professora MARIA DO
SOCORRO CAMPOS NAUFEL.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de dezembro  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
02 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO  DE 2019,  ÀS  18
HORAS E 10 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS  SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
DOUTOR YGLÉSIO
RILDO AMARAL
VINICIUS LOURO
RICARDO RIOS
FELIPE DOS PNEUS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

382/2019  –  DISPÕE sobre a promoção de alimentação saudável e
determina a exclusão de alimentos ultraprocessados  e açucarados nas
escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Saúde
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 164/2019  –  CONCEDE o Título
Maranhense ao Senhor GIOVANNI NORMANTON SPINUCCI,
natural da cidade de Jundiaí.

AUTORIA: Deputado DUARTE  JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA

COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO,  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de dezembro  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 019/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 445/

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

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 709/2019).
Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do
consumidor, caso em espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
se apresenta como um código de barras bidimensional, que serve para
ser escaneado, sendo tal escaneamento feito facilmente usando telefones
celulares equipados com câmera, já sendo presente na maioria dos
telefones comercializados atualmente, como bem esclarece o autor da
propositura de lei.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que consiste em
suplementação legitima da legislação federal que regulamenta o tema,
pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 445/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

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

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

em 28 de novembro de 2019.

Dep. Duarte Júnior Presidente e Relator
Dep. Edson Araújo
Dep. Dra. Helena Duailibe
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Zé Gentil - suplente
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS

MINORIAS
P A R E C E R Nº 020/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº. 477/

2019, de iniciativa da Senhora Deputada Detinha, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de sinalização sonora e visual nos
estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria (Parecer nº 718/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b” e “l”, compete
à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito à defesa dos direitos individuais e
coletivos, bem como proteção ao portador de necessidades especiais,
caso em espécie.

Em síntese, o Projeto de Lei, sob exame, tem por finalidade
assegurar às pessoas com deficiência, condições de acessibilidade,
implementando equipamentos sonoros e visuais que avançam no
sentido de facilitar a vida dos deficientes, especificamente, aos visuais
e auditivos, como bem esclarece a autora da propositura de Lei.

   Com efeito, a iniciativa tratada na propositura se
compatibiliza com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal
nº 13.146/2005), que é dever do Estado, da sociedade e da família,
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de
seus direitos, inclusive, àqueles relativos à informação e à comunicação
(art. 8º); assegurando, ainda, o direito ao atendimento prioritário,
sobretudo, com a finalidade de acesso a informações e disponibilização
de recursos de comunicação acessíveis (art. 9º, inciso V).

Ademais, quanto à linguagem Braille, a Lei Federal nº 169/
1962, a oficializou em todo o território nacional, constatando como
forma de comunicação prevista também pela Lei Federal nº 10.098/
2000, que estabelece critérios gerais para promover a acessibilidade
das pessoas com deficiência.

Assim sendo, em análise de mérito, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 477/2019, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

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

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

em 03 de dezembro de 2019.
Dep. Duarte Júnior-Presidente  e Relator
Dep. Edson Araújo
Dep. Dra. Helena Duailibe
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Zé Gentil - suplente

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R   Nº 024 /2019

1. RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 486/2019, encaminhado pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 080/2019, que Dispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023.

O Plano Plurianual, ou PPA, é uma lei ordinária, prevista no §
1º do art. 165 da Constituição Federal e editada a cada quatro anos (art.
35, I ADCT). Está também prevista no §1º do art. 136 da Constituição
Estadual.

Visa o Plano Plurianual estabelecer, de forma regionalizada,
diretrizes, objetivos e metas para atuação governamental de longo
prazo. Além das despesas de capital e aquelas delas decorrentes, o
PPA rege as despesas relativas aos programas de duração continuada,
condicionando toda a programação do orçamento ao planejamento de
longo prazo.

Diretrizes são orientações ou princípios que nortearão a
captação, gestão e gastos de recursos durante o período, com vistas a
alcançar os objetivos de Governo no período do Plano.

Objetivos consistem na discriminação dos resultados que se
pretende alcançar com a execução das ações governamentais que
permitirão a superação das dificuldades diagnosticadas.

Metas são a tradução quantitativa dos objetivos.
O Projeto de Lei do PPA foi enviado à Assembleia Legislativa

do Estado dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar nº 11/
91 (até 30 de setembro) e deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo
até o final da atual sessão legislativa (22 de dezembro).

Convém relatar que, nos termos do art. 248, § 2º, do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, foi aberto o prazo de 05 (cinco) dias
para a apresentação de Emendas, no âmbito da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle.

2.  O PPA 2020-2023
O PPA 2020-2023 foi encaminhado à Assembleia Legislativa

juntamente com uma Mensagem Governamental, consistindo no Projeto
de Lei propriamente dito e seis anexos. O Anexo I, intitulado
Metodologia do PPA 2020-2023, discorre sobre a forma que o projeto
de lei foi elaborado, priorizando a transparência e controle social em
todas as etapas do planejamento e gestão governamental do Estado; o
Anexo II, intitulado Categorias Estratégicas do PPA 2020-2023 e
Políticas Públicas Relacionadas, trata os eixos e diretrizes de governo,
expressando as proposições e orientações norteadores da ação de
governo; o Anexo III, intitulado Cenário Socioeconômico e Fiscal , que
traz cenário social do Estado, o cenário macroeconômico e a matriz
swot, detalhando oportunidades, ameaças, forças e fraquezas; Anexo
IV intitulado Diagnósticos Regionais, onde dividem o Estado em 32
regiões e detalham seus indicadores; Anexo V, intitulado Metas e
Prioridades da Administração Pública Estadual que aborda o Plano
Estratégico de Governo (PEG), e finalmente, o Anexo VI, intitulado
Programas e Ações da Administração Pública Estadual que traz os
programas propriamente ditos do plano.

3.  A MENSAGEM GOVERNAMENTAL
Na mensagem que encaminha o PPA 2020-2023, o Governador

relata a forma de construção do PPA 2016-2019, resultante da
interlocução com a população por meio dos “Diálogos pelo Maranhão”
que resultou em quatro eixos estratégicos e 65 compromissos.

Apesar da crise econômica pela qual o país passou, o Estado
logrou êxito em cumprir os compromissos firmados, sendo reconhecido
pelo Portal G1 como o 1º governo subnacional que mais cumpriu os
compromissos assumidos na campanha.

A mensagem destaca as principais ações realizadas em diversas
áreas, senão vejamos:

- Educação: construção e reforma de 850 Escolas Dignas, o
que fez com que a nota do IDEB saltasse de 2,8 para 3,4 em
relação ao ano de 2013;
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- Segurança Pública: efetivo de quase 15 mil policiais, sendo
esse o maior efetivo da história do Estado, e o incremento de
mais de mil viaturas. Com isso, houve queda de 63% na
ocorrência de homicídios na grande São Luís entre 2014 e
2018, tirando a cidade da lista de 50 cidades mais violentas
do mundo;
- Saúde: entrega de 09 grandes hospitais (Chapadinha,
Imperatriz, Caxias, Balsas, Bacabal, Pinheiro, Santa Inês,
Maternidade Colinas e o Hospital de Traumatologia e
Ortopedia (HTO), expansão dos leitos em 30,4% em relação
a 2014;
- Política Social: Plano Mais IDH; Cheque Cesta Básica
Gestante, Cheque Minha Casa, Restaurantes Populares.

Para o PPA 2020-2023 foram adotados 3 Pilares: Equilíbrio
Fiscal, Direitos Humanos e Probidade Administrativa. A partir desses,
buscou-se, para a elaboração do plano, soluções que concretizem uma
gestão pública baseada na Transparência, Eficiência, Responsabilidade
Fiscal e Participação Social.

As metas para o plano advieram de Agendas Estratégicas
formadas a partir de Seminários Setoriais Temáticos, Rodadas de
Conversas com pesquisadores sobre políticas públicas para que as
nova 65 propostas assumidas durante a eleição de 2018.

Novamente o Orçamento Público foi contemplado neste PPA.
Foram realizadas 35 audiências públicas em todas as regiões de
planejamento do Estado, sendo essa a maior mobilização já realizada.

Com relação ao rigor metodológico, foi criado o Manual de
Critérios para a elaboração de Políticas Públicas utilizado para elaborar
os programas e ações dos órgãos do governo.

Finalmente, o Poder Executivo afirma que estão previstos para
o respectivo quadriênio recursos na ordem de R$ 84 bilhões, sendo R$
74 bilhões líquido de deduções e Outras Fontes no montante de R$ 10
bilhões.

4.  O PROJETO DE LEI
Em seu artigo primeiro, o Projeto de Lei, além de instituir o

PPA 2020-2023, define os instrumentos de planejamento adotados e
apresenta a estruturação do Plano.

O artigo 5º esclarece que os valores e metas estabelecidos no
Plano são apenas referenciais, não constituindo limites à programação
de despesas expressa nas leis orçamentárias anuais e respectivos créditos
adicionais.

Os artigos 8º e 9º instituem o Plano Estratégico de Governo -
PEG. As ações que possuem dotação orçamentária incluída no PEG
integram as prioridades da Administração Pública Estadual.

O artigo 12 determina uma avaliação anual do Plano, de que
resultará um relatório a ser enviado à Assembleia Legislativa até o dia
15 de maio de cada exercício. Sendo que no PPA anterior esse prazo era
30 de abril de cada exercício.

O artigo 13 prevê revisões do PPA, através de projeto de lei
específico ou de revisão, sempre que for necessária a exclusão/inclusão/
alteração de programas no Plano. Tal projeto será enviado à Assembleia
até o dia 30 de setembro.

  O artigo 18 prevê a participação da sociedade no processo de
elaboração, acompanhamento e avaliação das ações constantes do PPA.

5.  O ANEXO I
Intitulado Metodologia do PPA 2020-2023, o Anexo I estabelece

os aspectos conceituais e metodológicos do processo de elaboração do
PPA 2020-2023.

Compreende as chamadas:
- Agendas Estratégicas, que se compõem pelos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Selo UNICEF, ambas agendas
internacionais; Plano Mais IDH, Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Brasil Central (BrC), Consórcio do Nordeste,
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal;

- Audiências Públicas do Orçamento Participativo: 35
audiências abrangendo todas as 32 Regiões de Planejamento do Estado;

- Manual de Critérios para a Elaboração de Políticas Públicas,
a fim de proporcionar rigor metodológico para a construção dos
programas e ações do plano;

- Transversalidade e Intersetorialidade, sendo que o primeiro
permite enxergar como diversos órgãos setoriais e diferentes níveis de
governo agem sobre um mesmo público ou um mesmo tema. A
intersetorialidade é uma ferramenta de coordenação de ações de natureza
diferente para um mesmo objetivo.

- Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF/
MA) se configura como um investimento importante do Estado no
sentido de proporcionar a integração de informações e aperfeiçoamento
do planejamento e do monitoramento governamental.

6.   O ANEXO II
O Anexo II, intitulado Categorias Estratégicas do PPA 2020-

2023 e Políticas Públicas Relacionadas, contempla os Eixos e Diretrizes
do Governo e seus Compromissos.

6.1   Eixos e Diretrizes de Governo
Contempla as diretrizes do governo, as quais estão fortemente

interligadas com os objetivos da gestão.
O Plano foi dividido em 4 eixos, são eles:
- Enfrentar as injustiças sociais;
- Cuidar bem do dinheiro público e modernização da gestão

pública;
- Desenvolvimento para todos;
- Ampliar a infraestrutura e logística.
Tais eixos já constavam do PPA anterior, o que foi atualizado

foram as diretrizes, definidas a partir de debates. A partir disso foram
definidos 12 diretrizes. A seguir tem-se a forma em que os eixos e
diretrizes foram organizados:

Eixo 1: Enfrentar as injustiças sociais
Diretriz # 4: Promover e garantir o acesso a políticas públicas

de assistência social e direitos humanos, assegurando que populações
vulneráveis tenham os seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais
protegidos, que a igualdade de gênero, de raça e de orientação sexual
seja respeitada e que a proteção de povos indígenas, quilombolas e
comunidades tradicionais seja incentivada, enfrentando, assim, todas
as expressões de violência e reduzindo as desigualdades sociais.

Compromisso de Governo – C12: Apoiar a estruturação de
sistemas de segurança alimentar e nutricional, nos municípios
maranhenses, de forma a assegurar o direito humano à alimentação e
nutrição adequada, com a continuidade da expansão dos restaurantes
populares, em todas as regiões do Estado.

Órgão: SEDES
Ação: Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas

Comunitárias.

6.2 Distribuição das despesas por Eixo
- Cuidar bem do dinheiro público e Modernização da gestão:

37,13%;
- Desenvolvimento para Todos: 5,50%;
- Ampliar Infraestrutura e Logística: 8,86%;
- Enfrentar as Injustiças Sociais: 59,74%.

7.  O ANEXO III
O Anexo III, intitulado Cenário Socioeconômico e Fiscal,

contempla os dados demográficos e sociais do Maranhão em
comparação com o Brasil e o Nordeste.

7.1 Aspectos Demográficos
Entre 2015 e 2018 a população maranhense passou de 6,9

milhões para 7 milhões de habitantes. O Maranhão é o Estado mais
rural do Brasil, com 39,5% da sua população vivendo no campo. Há o
predomínio da população negra (pretos e pardos), com 80,5%. Além
disso, o Estado conta com a maior taxa de natalidade do país, sendo
16,14 nascidos vivos para cada mil habitantes.
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No tocante à Educação, em 2018 foi registrada a menor taxa de

analfabetismo (16,3%) desde 2011, mas continua em nível superior às
médias obtidas pelo Nordeste (13,9%) e pelo Brasil (6,8%). Por conta
disso o Plano afirma que há a necessidade de manter políticas públicas
estaduais na área, com foco em adultos e idosos, que são as faixas que
contam com mais analfabetos.

Quanto à infraestrutura das escolas houve redução das que
funcionavam em local inadequado. Em 2011 eram 24,7% e em 2017
eram 16%. Segundo o Plano, tal redução se deu em razão do programa
Escola Digna que objetiva construir e reformar escolas, e que neste
Plano terá seu escopo ampliado.

Também houve evolução no indicador Qualidade de educação.
O IDEB cresceu do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
e Médio. Mesmo com a evolução, os indicadores estão abaixo do valor
máximo, qual seja, 10 pontos.

Em relação ao acesso ao Ensino Superior, houve um grande
avanço. De 2014 a 2018 o percentual de jovens matriculados em
Instituições de Ensino Superior quase dobrou, de 8,1% para 15,2%.
Entretanto continua inferior aos níveis do Nordeste (17,3%) e do Brasil
(21,8%).

Na Saúde também houve avanços. Foi registrado redução da
taxa de internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. Essa
taxa cresce quando a atenção primária é precária. Entre 2014 a 2018
houve redução de 7,7%.

No tocante à saúde da criança e da mulher, o Maranhão continua
com taxa de mortalidade infantil superior ao Nordeste e ao Brasil.
Quanto a razão de mortalidade materna, apesar da redução alcançada
entre 2010 a 2017, o Maranhão continua em um patamar acima do
Nordeste e Brasil.

Sobre o Saneamento Básico, no tocante ao percentual de
domicílios que possuem abastecimento de água, o Maranhão obteve a
maior variação positiva entre 2010 e 2018 do Brasil. Passou de 65,5%
para 70,6%.

O índice de Domicílios atendidos por esgotamento sanitário,
entre 2011 a 2018, cresceu de 19,9% para 22,6%. De acordo com o
plano, estudos apontam que a cada R$1 investido em saneamento
básico, economiza-se R$ 4 em gastos com saúde.

O déficit habitacional reduziu entre 2010 e 2015, de 27,3%
para 20%, índice acima do obtido pelo Nordeste e Brasil. O Plano
destaca os programas Minha Casa Meu Maranhão e Cheque Minha
Casa os quais incrementam o número de habitações populares e a
reforma e adequação das moradias precárias.

No tocante à Segurança Pública, houve redução da taxa de
Mortes Violentas Intencionais de 31,7 mortes a cada 100 mil habitantes
em 2015, para 24,1 em 2018. Na cidade de São Luís a redução foi
expressiva, passando de 68,8 em 2014 para 25,2 em 2018. Com
isso ela saiu do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo.
Sendo a única capital do Nordeste a sair dessa lista.

Em relação à Pobreza, entre 2016 e 2017 houve redução da
população que possuía rendimento de até ¼ de salário mínimo, enquanto
o Nordeste e Brasil apresentaram crescimento. Ainda assim, o Maranhão
continua tendo o maior percentual de extremamente pobres do país.

Por conta disso, o Governo vem dando destaque no Programa
Mais IDH. No quadriênio 2015-2018 o percentual destinado à área
social representou 50% do total dos gastos. Entre 2011 a 2017 o
Maranhão teve o sétimo maior crescimento do país.

Quanto à Insegurança Alimentar, no ano de 2013 60,9% dos
domicílios maranhenses se encontravam em situação de insegurança
alimentar, o que se mostra muito elevado, tendo em vista que o
percentual do Nordeste é 38,1% e Brasil, 22,6%. O Estado possui os
programas de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e
Sustentabilidade Ambiental nessas áreas.

Em relação ao Cenário Macroeconômico, o Maranhão, desde
2000 vem evoluindo sobre as mesmas bases construídas na década de
1980, inserindo-se no mercado globalizado, mas centrado em atividades
e produção de mercadorias de baixo valor agregado. Houve crescimento
econômico entre 2002 a 2016 de mais de 3,7% com o crescimento das
atividades dos setores da Agropecuária, dos serviços e da Indústria

Extrativa, acompanhado de investimentos para a melhoria no
provimento dos serviços como Saúde, Educação, Segurança,
Infraestrutura, dentre outros.

A economia do Estado se baseia em Commodities, produzidos
em larga escala como soja, alumina calcinada, minérios de ferro, milho,
algodão, carnes, couro e pasta de celulose.

A concentração do Estado nos produtos de baixa complexidade
fez com que o PIB ultrapassasse o patamar de muitos outros Estados.
Ocorre que essa estratégia não possibilitou a distribuição dos
recursos e das atividades econômicas ao longo de todo o território.
Por conta disso, se concentrou em locais onde havia infraestrutura,
mão de obra adequada e acesso à distribuição, promovendo a
concentração de renda.

No Panorama Internacional, o FMI afirma que a economia
global apresenta crescimento menor que as estimativas dos anos
anteriores, principalmente devido à desaceleração em relação à média
dos anos anteriores em economias de países como os Estados Unidos,
Japão, China e países da Europa Ocidental, especialmente Alemanha e
Inglaterra. O crescimento inexpressivo é resultado da disputa comercial
entra as economias americana e chinesa que reduz as expectativas de
crescimento mundial para os próximos anos, e exercem impactos sobre
o comércio de commodities. Tal fato pode ser uma oportunidade para
o Brasil suprir o mercado chinês.

No Panorama Nacional o principal efeito repassado aos Estados
é a lenta recuperação da atividade econômica que se coloca desde 2014.

Os grandes setores da economia não estão respondendo, no
ano corrente, conforme as expectativas, independentemente das
políticas que reduza a taxa de juros, do barateamento e facilidade do
aceso ao crédito e da inflação baixa.

O cenário de frustração da arrecadação tributária em nível
federal impacta os Estados por comprometer as Transferências
Constitucionais e Legais. O Maranhão, que em 2013 recebeu R$ 8,93
bilhões, recebeu R$ 8,6 bilhões em 2018, em valores reais.

Tendo em vista as dificuldades dos Estados, a União, por meio
da Secretaria do Tesouro Nacional, vem construindo e ampliando
programas para auxiliar as contas públicas, como o Programa de Ajuste
Fiscal (PAF), Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF) e modificações na
LRF.

A recuperação dos investimentos por intermédio da União
deverá ser retomada somente após 2023, quando o nível de
endividamento começa a retrair.

O Panorama no Maranhão
O IMESC estima que para 2019-2023 o Maranhão continuará

crescendo com a média anual do intervalo em 4,12%. A recuperação do
crescimento da economia pode ser atribuída à apresentação de supersafra
no setor agropecuário, a retomada da Pelotização pela Vale e a mudança
de ciclo de financiamentos imobiliários que afetou positivamente a
construção civil, que cresceu 11,2% em 2018.

Com esse cenário é possível que as receitas de arrecadação
própria continuem crescendo, mas ainda insuficientes para resolver os
problemas de desequilíbrios entre receitas e despesas.

No tocante a investimentos Privados, a Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia apontam investimentos em torno de R$ 11,1 bilhões
em investimento privados. O Banco do Nordeste, por intermédio do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste estima
investimentos na ordem de R$ 2,3 bilhões em financiamentos
distribuídos em todos os setores. Quanto aos investimentos Públicos,
projeta-se R$ 2,58 bilhões ao longo do plano.

Entre 2015 e 2018 o Maranhão registrou a segunda maior média
nacional percentual de investimentos sobre a Receita Corrente Líquida
(10,7%), utilizando principalmente recursos próprios. Perdendo
apenas para o Ceará – 14,3%. Tal crescimento nos investimentos se
deu por conta do robusto crescimento do ICMS que ampliou as receitas
próprias do Estado, entretanto as receitas estaduais não cresceram na
mesma proporção que suas despesas.

Previdência
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O IPREV destacou que há déficit financeiro mensal no Regime

de Capitalizado de R$ 45 milhões. Há, também, déficit financeiro e
autuarial de ordem de R$ 38,5 bilhões no horizonte de 75 anos.

A Cessão Onerosa do Petróleo que prevê distribuição de
recursos para os Estados obteve, no leilão, um valor muito abaixo do
previsto. Estava previsto para o Maranhão o montante em torno de
R$ 500 milhões. O PPA, procurando ser comedido, fez a previsão de
R$ 400 milhões. Ocorre que, após o leilão, o Maranhão só receberá um
valor em torno de R$ 270 milhões, o que frustra as expectativas do
Estado para cobrir o rombo da previdência.

FUNDEB
Foi considerado quer o fundo seria renovado e sem alterações.

8.   ANEXO IV
O Anexo IV intitulado Diagnósticos Regionais, traz diagnósticos

sobre saúde, educação, condições de domicílios e violência nas 32
Regiões de Planejamento do Estado do Maranhão.

Foi realizado um levantamento estatístico comparando as
regiões com base nos quesitos ditos acima.

9.   ANEXO V
O Anexo V intitulado Metas e Prioridades da Administração

Pública Estadual. faz referência ao Plano Estratégico de Governo –
PEG.

A composição do PEG leva em consideração as ações presentes
no PPA 2020-2023 que estão diretamente vinculadas ao atendimento
dos compromissos do Programa de Governo 2019/2022 e das
propostas eleitas pelas audiências públicas do Orçamento
Participativo 2019.

10.  ANEXO VI
O Anexo VI intitulado Programas e Ações da Administração

Pública Estadual é composto pelos programas que nortearão as ações
nos próximos quatro anos. Tais programas serão revisados pelo governo
estadual para mantê-los atualizados com a conjuntura vigente.

Por fim, o PPA materializa o planejamento de médio prazo por
meio de programas e ações, com suas respectivas metas e indicadores,
alinhados aos eixos, diretrizes e objetivos estratégicos a serem
executados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no
Quadriênio 2020-2023, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

Sob o ângulo da competência, legalidade ou mérito em nada se
atrita a matéria com as disposições constitucionais vigentes. Trata-se
de matéria de iniciativa do Poder Executivo (art. 136, inciso I e art. 43,
inciso III, ambos da Constituição Estadual) cabendo à Assembleia
Legislativa do Estado, portanto, à sua apreciação.

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

do Projeto de Lei nº 486/2019, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o Quadriênio 2020-2023.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
486/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03  de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rigo Teles
Deputado Edivaldo Holanda

Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Pastor Cavalcante

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 026/ 2019

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

nº 399/2019, de autoria do Tribunal de Contas, 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”.

Ressalte-se, por oportuno, que o referido Projeto de Lei já
tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade tendo sido
aprovado na forma do texto substitutivo encaminhado a esta Casa
Legislativa (Parecer nº 513/2019),

A finalidade precípua do projeto é 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, objetivando aperfeiçoar a qualidade da política de gestão de
pessoas deste Órgão, conforme esclarece a mensagem que encaminha a
propositura de Lei.

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

O Projeto de Lei, em comento, é conveniente, oportuno e de
alta relevância para a sociedade, pois tem por finalidade de modificar a
forma de concessão da Gratificação de Apoio ao Controle Externo
(GACE), objetivando aperfeiçoar a política de incentivos e a qualidade
da gestão de pessoas deste Órgão, a presente Proposição de Lei é
meritória.

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

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

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

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei Ordinária nº 399/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado  Adelmo Soares

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 656 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 395/2019 de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto,  que “Dispõe sobre as diretrizes para compra
de gêneros, alimentícios, da agricultura familiar, empreendedor rural
ou de suas organizações, destinadas a merenda escolar das escolas
estaduais no Estado do Maranhão, e dá outras providências”

O Projeto tem como objetivo estabelecer diretrizes para a
compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, empreendedor
rural ou suas organizações destinadas a merenda escolar das escolas
estaduais com base no dispositivo da Lei Federal nº 11.947/09.

É necessário dizer a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de
2009 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica.

O Projeto de Lei, em seu art. 1º, está apenas transcrevendo o
que já estabelece os arts. 2º, 6º e 11 da Lei Federal supramencionada.
Vejamos:

“Art. 2o  São diretrizes da alimentação escolar: 
I - o emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento
escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado
de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; 
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo
de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo
escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na
perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados
na rede pública de educação básica; 
IV - a participação da comunidade no controle social, no
acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da
alimentação escolar saudável e adequada; 
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados,
produzidos em âmbito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais,
priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de
remanescentes de quilombos;  
VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir
segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de
forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre
idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de
atenção específica e aqueles que se encontram em
vulnerabilidade social. 
Art. 6o É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios repassar os recursos financeiros recebidos à
conta do PNAE às unidades executoras das escolas de
educação básica pertencentes à sua rede de ensino, observando
o disposto nesta Lei, no que couber. 
Art. 11.  A responsabilidade técnica pela alimentação escolar
nos Estados, no Distrito Federal, nos Municípios e nas
escolas federais caberá ao nutricionista responsável, que
deverá respeitar as diretrizes previstas nesta Lei e na
legislação pertinente, no que couber, dentro das suas
atribuições específicas.” 

Já o art, 2º da Proposição prevê o mínimo de 50%  dos
recursos  financeiros deverá ser utilizados na aquisição da merenda
escolar diretamente da agricultura familiar, empreendedor familiar rural
ou suas organizações, priorizando assentamento da reforma agrária,

programa estaduais de produção alimentar e comunidades tracionais
indígenas e quilombolas. Acontece que o art. 14 da Lei Federal nº
11.947, de 16 de junho de 2009, prevê um percentual mínimo de
30% e que a observância desse percentual será disciplinada pelo
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e não
pelo Estado. In verbis:

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações,
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas. 
§ 1o  A aquisição de que trata este artigo poderá ser
realizada dispensando-se o procedimento licitatório,
desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art.
37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às
exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas
normas que regulamentam a matéria. 
§ 2o  A observância do percentual previsto no caput será
disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando
presente uma das seguintes circunstâncias: 
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal
correspondente; 
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos
gêneros alimentícios; 
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

Com efeito, a competência dos Estados, Distrito Federal e
Municípios no Programa Nacional de Alimentação Escolar está definida
no art. 17 da Lei citada, vejamos:

“Art. 17.  Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições
administrativas, as seguintes atribuições, conforme disposto
no § 1o do art. 211 da Constituição Federal: 
I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em
conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos,
durante o período letivo, observando as diretrizes
estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII
do art. 208 da Constituição Federal; 
II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as
ações voltadas para a alimentação escolar, desenvolvidas no
âmbito das respectivas escolas; 
III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e
ambiental nas escolas sob sua responsabilidade
administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares
saudáveis aos alunos atendidos, mediante atuação conjunta
dos profissionais de educação e do responsável técnico de
que trata o art. 11 desta Lei; 
IV - realizar, em parceria com o FNDE, a capacitação dos
recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no
controle social; 
V - fornecer informações, sempre que solicitado, ao FNDE,
ao CAE, aos órgãos de controle interno e externo do Poder
Executivo, a respeito da execução do PNAE, sob sua
responsabilidade; 
VI - fornecer instalações físicas e recursos humanos que
possibilitem o pleno funcionamento do CAE, facilitando o
acesso da população; 
VII - promover e executar ações de saneamento básico nos
estabelecimentos escolares sob sua responsabilidade, na
forma da legislação pertinente; 
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VIII - divulgar em locais públicos informações acerca do
quantitativo de recursos financeiros recebidos para execução
do PNAE; 
IX - prestar contas dos recursos financeiros recebidos à
conta do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo do FNDE; 
X - apresentar ao CAE, na forma e no prazo estabelecidos
pelo Conselho Deliberativo do FNDE, o relatório anual de
gestão do PNAE.” 

Desta feita, as diretrizes da alimentação escolar, bem como a
compra dessa alimentação já está devidamente disciplinada por Lei
Federal, não cabendo aos estados intervir no assunto pois trata-se de
um Programa da União.

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

395/2019, haja vista, a matéria já ser disciplinada na Lei Federal nº
11.947/2009.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 395/2019, de acordo com o
voto do relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 734/2019

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

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 011/2019, de autoria
do Senhor Deputado Hélio Soares, que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o
Fundo Estadual de Combate ao Câncer.

A Proposição, em análise, está acrescentando ao artigo 5º, da
Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, o parágrafo
único, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º – [...]
Parágrafo único – Os recursos provenientes da arrecadação
de que trata o “caput” do artigo 2º da Lei Complementar nº
170, de 15 de dezembro de 2014, serão repassados, no
máximo até o quinto dia útil do mês subsequente, diretamente
a conta específica das entidades de caráter filantrópico
especializadas em ações de prevenção e combate ao câncer,
obedecendo o seguinte:
I – hospital Aldenora Bello 65% (sessenta e cinco) por cento;
II – demais unidades hospitalares 35% (trinta e cinco) por
cento.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da
Federação, deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A
Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da

Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

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

O próximo ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Complementares, o art. 42, da Constituição
do Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à
iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”.

Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos
citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de
iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no art. 43, da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
[...]
III – organização administrativa  e matéria
orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição nº
056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013).
[...];
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) (grifei)

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.

Deste modo, mesmo que o Parlamento Estadual aprove o
projeto de lei com vício de iniciativa e o Governador do Maranhão
sancione, aquele ato não será convalidado, por ser um vício formal
insanável e incurável, constitucionalmente reprovável.

No caso específico, a lei aprovada foi questionada no âmbito
da Suprema Corte, e este, ao analisar o assunto, julgou inconstitucional
por vício de iniciativa, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DE INICIATIVA PARLAMENTAR, VERSANDO SOBRE
MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO
EXECUTIVO. VÍCIO DE ORIGEM RECONHECIDO. A
Lei n. 3.269/2006, ao disciplinar sobre a criação e
implantação do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso, assim como do Fundo Municipal do Idoso, acabou
por violar o disposto nos artigos 60, II, d, e 82, II e VII, da
CE, porque de competência privativa do Executivo. Vício
formal de iniciativa, a  comprometer a
constitucionalidade da lei questionada. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE. (ADI Nº 70022189989, Tribunal Pleno,
TJ/RS, Rel.: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 28/
07/2008)

Assim, de acordo com a decisão colacionada, nota-se, que não
pode o Parlamento – cuja função típica é legislar -, iniciar processo
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legislativo de forma a regular a atividade administrativa típica
do Poder Executivo, in casu, dispondo a respeito da forma de aplicação
do fundo em análise estabelecendo, inclusive, as instituições e data
para realização dos aportes (matéria orçamentária).

Atipicamente o Legislativo administra, porém sobre
assuntos de sua própria administração, não podendo estender sua
competência para a administração dos outros Poderes.

Assim sendo, o presente Projeto de Lei Complementar está
eivado de inconstitucionalidade, viola o princípio da reserva de iniciativa
ao propor regulação de matéria orçamentária e, por conseguinte afronta
o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2°, da CF/
88).

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

Complementar nº 011/2019, por apresentar vício formal insanável
de iniciativa.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 011/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 756/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei nº 535/2019, de autoria

do Poder Executivo, que Altera a Lei n° 10.574, de 30 de março de
2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência da cobrança
judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor e dá outras
providências.

A proposta legislativa em epígrafe, tem por finalidade atualizar
os termos da Lei Ordinária nº 10.574, de 30 de março de 2017, que
estabeleceu os valores e circunstâncias que autorizam ou não
ajuizamento de cobrança judicial, bem como a desistência da execução
fiscal.

Assim, pelas modificações propostas, o Estado do Maranhão
ficará autorizado a não promover cobrança judicial de dívidas ativas
cujo valor atualizado não seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) no caso de
créditos relativos, respectivamente, ao ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação), ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores) e ao ITCMD (Imposto sobre a Transmissão “causa
mortis” e Doação), como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é

de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

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

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

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

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

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

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 sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei
capaz de macular o processo legislativo.

Ultrapassando o aspecto formal, impende ressaltar que o
crédito tributário é indisponível, cabendo a Administração Tributária
exarar certidão de dívida ativa, e a realização da cobrança judicial dos
inadimplentes, fazendo prevalecer, portanto, o princípio da
indisponibilidade do patrimônio público e gestão responsável
preceituado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, temos o que disciplina do §2º do art. 39 da Lei
nº 4.320/64. Vejamos:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza
tributária ou não tributária, serão escriturados como receita
do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias.[...] § 2º - Dívida Ativa Tributária é o
crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de
obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos
da Fazenda Pública, tais como os provenientes de
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em
lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação,
custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições,
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente
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julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais.[...]”

No entanto, a proposição em epígrafe não possui por escopo
renunciar receita fiscal, uma vez que não se enquadra em nenhumas das
previsões constantes do §1°do art.14 da LRF.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza a dispensa
da cobrança de créditos tributários quanto “ao cancelamento de débito
cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança”
(inciso II, §3° do art. 14 da LRF).

Além disso, somente pode ser concedida com fundamento em
Lei específica (CF, art. 150, § 6º). E assim ocorreu, tendo-se em vista
a Lei estadual que está sendo modificada trouxe a possibilidade de ser
dispensado o ajuizamento de execução fiscal de débitos nos termos
dos incisos do caput do art. 1°, da Proposição em análise.

Ademais, o Projeto de Lei possui como objetivo a racionalização
da cobrança da dívida ativa do Estado, mediante a vedação de
ajuizamento de execuções fiscais cujos respectivos custos sejam maiores
que o do crédito da Fazenda Estadual.

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

Isto posto, considerando que o projeto em análise guarda
consonância com a legislação em vigor, somos pela sua aprovação com
base nos fundamentos ora expostos.

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

opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 535/2019, 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 do Projeto de Lei nº 535/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 767/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 013/

2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação do art.3º, da
Lei Complementar nº 48, de 15 de dezembro de 2000, que criou o
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário -
FERJ.

Em suma, a proposição de Lei sob exame, propõe alteração da
redação do inciso XXIX, do art. 3º, da referida Lei Complementar,
pela necessidade de correção do referido dispositivo que teve sua
redação inicial alterada pela Lei Complementar nº 124/2009, de forma
equivocada, conforme explicitado na justificativa da propositura.

Ademais, o Projeto de Lei Complementar sob exame, propõe
efetuar a inclusão de dois novos incisos ao art. 3º, da Lei Complementar

nº 48, de 15 de dezembro de 2000, para inserir entre as receitas do
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário –
FERJ, a receita líquida decorrente da arrecadação das serventias sob
interinidade (inciso XXXII), bem como a receita decorrente da
arrecadação das serventias extrajudiciais durante o período de
cumprimento da sanção disciplinar de suspensão aplicada aos
delegatários titulares do serviço extrajudicial (inciso XXXIII).

Com efeito, o art. 72, da Constituição do Estado preceitua que
Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça disporá sobre a
organização judiciária do Estado.

Deste modo, o presente Projeto de Lei Complementar (PLC
nº 013/2019) é corretamente de iniciativa do Tribunal de Justiça, não
havendo objeções nesta fase do processo legislativo.

No conteúdo, é possível a criação e alteração de Fundos em
qualquer dos Poderes constituídos, desde que sejam instituídos por
Lei (art. 167, IX, da CF). Entretanto, deve-se ressaltar que a iniciativa
para deflagrar o processo legislativo em relação à matéria será reservada
a entidade da Administração que possui a competência para administrar
e atender as atividades motivadoras do Fundo.

No caso em apreço, o Fundo Estadual de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário – FERJ é administrado pelo
Poder Judiciário Estadual, conforme disposto na Lei Complementar
n° 48/2000, e sendo assim, a criação ou alteração de atribuições de
órgãos, ou previsão de novas fontes de receitas para reforçar o
orçamento do mesmo deverá ser proposto pelo Tribunal de Justiça
Estadual.

Além disso, deve-se mencionar que a Constituição Federal
assim dispõe sobre o assunto:

Art. 165. [...] § 9º Cabe à lei complementar: [...] II -
estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial
da administração direta e indireta bem como condições
para a instituição e funcionamento de fundos.[...]
__________________
Art. 167. São vedados: [...] IX - a instituição de fundos
de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa
[...].

Dessa forma, o art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 12/
1991, estabelece que:

“Art. 2º - A criação de fundos far-se-á, exclusivamente,
por Lei estadual específica, observadas as vedações
constitucionais e terão por objetivos contribuir para o
desenvolvimento de projetos de financiamento destinado
aos setores produtivos.”

De acordo com art. 71, da Lei nº 4.320/64 “constitui fundos
especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação”.

Em sintonia com isso, Herrison Leite (Manual de Direito
Financeiro, 2013, p.183) aduz que os Fundos Especiais, “consiste na
individualização de recursos e na vinculação ou alocação de objetivos
específicos, mediante execução de programas com eles relacionados”.

Sendo assim, o art. 98, §2° da CF, com redação alterada pela
Emenda Constitucional n° 45 de 2004 estabelece que “as custas e
emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços
afetos às atividades específicas da Justiça”.

As custas e emolumentos judiciais possuem natureza tributária,
qualificando-se como taxas pela utilização dos serviços públicos
notariais e judiciais, consoante o disposto no art. 145, II, da
Constituição Federal. Nesse sentido, veja-se:

A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido
de que as custas judiciais e os emolumentos
concernentes aos serviços notariais e registrais possuem
natureza tributária, qualificando-se como taxas



QUARTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em
consequência, quer no que concerne à sua instituição e
majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade,
ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa
especial modalidade de tributo vinculado, notadamente
aos princípios fundamentais que proclamam, dentre
outras, as garantias essenciais (a) da reserva de
competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da
isonomia e (d) da anterioridade.[ADI 1.378 MC, rel.
min. Celso de Mello, j. 30-11-1995, P, DJ de 30-5-
1997.]= ADI 3.260, rel. min. Eros Grau, j. 29-3-2007,
P, DJ de 29-6-2007 Vide ADI 1.926 MC, rel.
min. Sepúlveda Pertence, j. 19-4-1999, P, DJ de 10-9-
1999

Nesse contexto, não podemos olvidar que o princípio da
legalidade tributária, nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal,
determina que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça.

Além disso, o art. 97, IV, da CTN, dispõe que somente lei
pode estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e da sua base de
cálculo [...]”.

Dessa forma, o aspecto quantitativo (base de cálculo e alíquota)
do tributo, elemento essencial da regra matriz de incidência tributária,
somente poderá ser incluído ou ampliado mediante lei formal, como no
caso da Proposição analisada, obedecendo, portanto, o princípio da
legalidade em matéria tributária (art. 150, I, da Constituição Federal).

Neste passo, pode-se notar que o aludido Projeto observa a
reserva de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida
— lei complementar — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

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

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

do Projeto de Lei Complementar nº 013/2019, 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 Complementar nº 013/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 768 / 2019

 RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 512/2019, de autoria

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Garante a expedição
de Diplomas em Braile para alunos com deficiência visual nas
Instituições Públicas e Privadas de Ensino, no âmbito do Estado do
Maranhão”.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei tem por
finalidade assegurar aos alunos com deficiência visual das instituições

públicas e privadas de ensino, quando de sua conclusão no ensino
médio ou superior, a obtenção de diploma expedido em braile.

De acordo com o art. 1º, fica garantido aos alunos com
deficiência visual, uma via do diploma confeccionado em braile,
mediante requerimento e sem custo adicional, quando da conclusão do
ensino médio ou superior nas instituições públicas e privadas de ensino
do Estado do Maranhão. O referido diploma em braile deve seguir o
prazo de expedição e registro do diploma regular e conter os mesmos
dados obrigatórios previstos na legislação aplicável.

Nos termos do art. 24, inciso XIV, da Carta Magna, compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A Constituição Estadual, por sua vez, no art. 12, inciso I, “b”,
determina que compete ao Estado cuidar da saúde, da assistência
pública, proteger e garantir as pessoas portadoras de deficiência de
qualquer natureza.

Assim, à vista dos dispositivos mencionados, resulta inequívoca
a competência estadual para dispor normativamente sobre a matéria;
cabendo, ainda, salientar que é lícito à Assembleia Legislativa deflagrar
o processo legislativo a ela pertinente, porquanto inexiste, no caso,
norma instituidora de reserva de iniciativa a qualquer dos Poderes do
Estado.

Ademais, a referida proposição também tem subsídio jurídico
no que determina o art. 17, da Lei nº 10.098/2000, quando normatiza a
acessibilidade nos meios de comunicação, litteris:

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de
barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos
e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas
de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação,
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à
comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à
cultura, ao esporte e ao lazer.

Como se vê, apesar das presentes garantias já existirem em
nossa legislação, as pessoas com deficiência visual ainda enfrentam
diversas barreiras na comunicação, que impedem o seu acesso à
informação.

Assim sendo, a previsão de expedição de diploma em braile
para alunos com deficiência visual nas instituições públicas e privadas
de ensino no Maranhão é pertinente, a fim de que a pessoa com
deficiência visual saiba, por si mesma, o que tem em seu diploma.

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

nº 512/2019, ora em análise, em face de sua constitucionalidade formal
e material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 512/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 769/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 554/2019, de autoria

do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que “Dispõe sobre a
substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos
comerciais, localizados no Estado do Maranhão, como forma de
colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio
ambiente maranhense”.

Segundo o art. 2º da proposição, as sociedades comerciais e os
empresários, de que trata o art. 966, do Código Civil, titulares de
estabelecimentos comerciais, localizados no Estado do Maranhão,
ficam proibidos de distribuir, gratuitamente ou não, sacos ou sacolas
plásticas descartáveis, compostos por polietilenos, polipropilenos e/
ou similares.

De acordo com a Justificativa da proposição, o objetivo é
substituir as sacolas de plástico convencionais por sacolas de plástico
biodegradáveis, uma vez que as sacolas convencionais não são
recicláveis, e, portanto, são consideradas uma das maiores causas de
poluição do meio ambiente.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância socioambiental do presente projeto, contudo,
alguns detalhes merecem ser observados.

Vê-se que o projeto pretende viabilizar a utilização de material
biodegradável por parte dos estabelecimentos comerciais, fato que
contribuiria sobremaneira para o enfrentamento de tamanho problema
ambiental. A proposição cogita, também, ao não cumprimento da lei a
instituição das seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do Alvará de Funcionamento do estabelecimento

até a devida regularização;
c) Multa de R$ 100,00 (cem reais) até 100.000,00 (cem mil

reais) por obrigação descumprida.
A prerrogativa para legislar sobre proteção ao meio ambiente é

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, o que pode
ser constatado pelo disposto no art. 24, da Constituição da República.

Assim sendo, esta Casa Legislativa detém a competência para
legislar suplementarmente sobre proteção ao meio ambiente, razão
pela qual já há legislação estadual sobre o assunto, senão vejamos a Lei
Estadual nº 8.884, de 30 de outubro de 2008, a qual “dispõe sobre o
uso de embalagens plásticas biodegradáveis para o acondicionamento
de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos
comerciais no Estado do Maranhão”.

Segundo a citada lei, no art. 1º, os supermercados, as lojas de
horti-frutigranjeiros, os comerciantes que operam em feiras livres, as
lojas de alimentos in natura e industrializados em geral, as lojas de
produtos de limpeza doméstica, as farmácias e drogarias, as livrarias e
todos os demais estabelecimentos comerciais situados no Estado do
Maranhão, que distribuem aos clientes embalagens plásticas para
acondicionarem suas compras, ficam obrigados a utilizar sacolas
biodegradáveis.

Em complementação, o art. 3º da Lei determina que os
estabelecimentos comerciais terão prazo de 05 (cinco) anos a contar da
data de publicação da Lei para substituir as sacolas comuns pelas
biodegradáveis, sob a penalidade de:  I - advertência; II - multa pecuniária
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada reclamação (art. 5º).

Dentro do prazo legal, foi apresentada uma Emenda
Substitutiva, subscrita pelo Senhor Deputado Fernando Pessoa, autor
da presente propositura, objetivando aprimorar o texto original.

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

nº 554/2019, nos termos da Emenda Substitutiva, apresentada pelo
Senhor Deputado Fernando Pessoa, autor da presente propositura.

É o voto.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 554/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 772 /2019

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

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial ao Projeto de Lei (PL) nº
67/2016, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
tem por finalidade determinar que os livros técnicos e didáticos de
nível fundamental, médio e superior, editados no Estado do Maranhão,
contem com a opção de venda em formato de texto acessível às pessoas
com deficiência visual.

Após o trâmite regimental, foi o projeto de lei aprovado em 1º
e 2º turno em 16/10/2019.

Através da Mensagem nº 101/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa,
nos termos do que estabelece o § 3º do artigo 47 da Constituição
Maranhense.

O Veto Governamental incide a impugnação sobre o art. 7º, da
propositura de Lei, por padecer de vício de inconstitucionalidade
material, senão vejamos:

Art. 7º Além das penalidades dispostas no art. 6º, poderá o
Poder Executivo impor outras sanções pecuniárias e
administrativas aos infratores.

Nos termos da razão do veto governamental, o art. 7º, ora
vetado, do projeto de lei, está ferindo o Princípio Constitucional da
Legalidade, isso porque está transferindo a atribuição de determinar
quais são as sanções e estabelecer seus limites para uma norma
regulamentar, infralegal. A Constituição determina que a aplicação de
sanções deve ser disciplinada por lei em sentido estrito. Assim sendo,
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 067/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo
(art. 7º) do Projeto de Lei nº 067/2016, nos termos do voto do
Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira



QUARTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 773 / 2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 468/2019, de autoria do
Senhor Deputado Rigo Teles, que “Dispõe sobre a reserva de imóveis
de programas habitacionais no Estado do Maranhão para famílias
que possuem membros portadores de microcefalia na forma que
específica.”

 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 (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.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que criação
de atribuições aos órgãos da Administração Pública, são de
competência do Poder Executivo, como no caso em tela diz respeito
a execução de Programas do Governo do Estado matéria.

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)

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):..
(...) 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)

Que pese a importância da matéria, a reserva de moradias nos
programas habitacionais do Estado trata-se questão de execução de
programa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder
Executivo (reserva da administração). 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), sendo formalmente
inconstitucional.

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

Projeto de Lei  nº 468/2019, em face da 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 nº 468/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 780/2019

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº 525/2019, de autoria do

Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que Dispõe sobre Custas e Emolumentos, ajustando os valores
da tabela de Custas e Emolumento, para criar os itens 4.26, 4.27 e
subitens, 4.28, 4.29 e 4.29.1 na tabela IV, anexa à Lei Estadual nº 9.109,
de 29 de dezembro de 2009.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que,
o mesmo se justifica em face da necessidade de compensar os custos
despendidos pelo Poder Judiciário nos procedimentos de conciliação,
que incluem desde o espaço físico, recursos humanos, desenvolvimento
e disponibilidade de sistema, até o envio de documentos.

Justifica ainda, que tal medida faz-se necessária, considerando
avanço dos procedimentos conciliatórios em todo o Estado, com o
aumento do número de audiências pré-processuais, processuais, de
mutirões de conciliação, da Semana Nacional da Conciliação, além de
atividades de apoio às unidades judiciárias com grande volume de
demandas e ações de cidadania, o que onera sobremaneira o Poder
Judiciário.

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.

Ademais, compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
organizar as secretarias e serviços auxiliares do Tribunal, a teor do
que dispõe o art. 76, inciso II, da CE/89.

Assim sendo, o Projeto de Lei Ordinária nº 525/2019 é
corretamente de iniciativa do Tribunal de Justiça, não havendo
objeções nesta fase do processo legislativo.

No conteúdo, também não se vislumbra nenhuma objeção para
a aprovação do Projeto de Lei em análise, uma vez que nos termos do
art. 98, §2° da CF, com redação alterada pela Emenda Constitucional
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n° 45 de 2004, “as custas e emolumentos serão destinados
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas
da Justiça”.

As custas e emolumentos judiciais possuem natureza tributária,
qualificando-se como taxas pela utilização dos serviços públicos
notariais e judiciais, consoante o disposto no art. 145, II, da
Constituição Federal. Nesse sentido, veja-se:

A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de
que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos
serviços notariais e registrais possuem natureza tributária,
qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços
públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que
concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere
à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional
pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado,
notadamente aos princípios fundamentais que proclamam,
dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de
competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e
(d) da anterioridade.[ADI 1.378 MC, rel. min. Celso de
Mello, j. 30-11-1995, P, DJ de 30-5-1997.]= ADI 3.260,
rel. min. Eros Grau, j. 29-3-2007, P, DJ de 29-6-2007
Vide ADI 1.926 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 19-4-
1999, P, DJ de 10-9-1999

Nesse contexto, não podemos olvidar que o princípio da
legalidade tributária, nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal,
determina que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça.

Além disso, o art. 97, IV, da CTN, dispõe que somente lei
pode estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e da sua base de
cálculo [...]”.

Dessa forma, o aspecto quantitativo (base de cálculo e alíquota)
do tributo, elemento essencial da regra matriz de incidência tributária,
somente poderá ser incluído ou ampliado mediante lei formal, como no
caso da Proposição analisada, obedecendo, portanto, o princípio da
legalidade em matéria tributária (art. 150, I, da Constituição Federal).

Ademais, deve-se ressaltar que, a alteração legislativa na tabela
de custas e emolumentos do Estado do Maranhão, estabelece
margens mínimas e máximas progressiva, não ofendendo,
portando, o princípio do livre acesso ao judiciário  (art. 5º, inciso
XXXV, da CF)1, e o da vedação ao não confisco (art. 150, IV, da CF).
Nesse sentido, a Suprema Corte possui jurisprudência consolidada:

[...] as Leis estaduais 6.688/1998 e 6.682/1998: estipulam
margens mínima e máxima das custas, dos emolumentos e da
taxa judiciária e realizam uma disciplina progressiva das
alíquotas – somente sendo devido o pagamento dos valores
elevados para as causas que envolvam considerável vulto
econômico. [...] verifico que não há, no presente caso, ofensa
aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, da vedação
ao confisco, da proibição do bis in idem, da proporcionalidade
e da razoabilidade [...].[ADI 2.078, voto do rel. min. Gilmar
Mendes, j. 17-3-2011, P, DJE de 13-4-2011]

Com efeito, pode-se notar que o aludido Projeto observa a
reserva de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida
— lei ordinária — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

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

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 525/2019, 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 Ordinária nº 525/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 781/2019

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 301, de 24 de outubro de
2019, enviada pela Mensagem nº 093/2019, que Altera a Lei nº 10.690,
de 26 de setembro de 2017, que institui Sistemática de Tributação, no
âmbito do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre a Prestação de Serviço de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

A mencionada Medida Provisória visa permitir que nos termos
do art. 3° da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, seja oferecido
tratamento tributário específico objetivando atrair a instalação de novos
segmentos industriais, além de contribuir para a expansão, reativação
ou modernização de empreendimentos industriais, ou agroindustriais
já instalados no Estado.

Além disso, ressalta na exposição de motivos que os benefícios
fiscais serão concedidos (quantitativos e modalidade) nos mesmos
prazos de fruição dos já concedidos às empresas atualmente
incentivadas, sendo necessários, no entanto, a comprovação, dentre
outros critérios, de que a empresa possui, ao menos, dois anos de
inscrição Estadual no Maranhão, e que tenha gerado, nesse mesmo
período, no mínimo, cinquenta empregos diretos.

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.

Cabe analisar 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. 42, § 6º,
da Constituição Estadual e o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.

Da Constitucionalidade
Quanto à constitucionalidade da proposição apresentada,

deve-se analisar a possibilidade dos Estados-Membros emitir Medida
Provisória. Em seguida, os requisitos formais e materiais da Medida
Provisória.

É pacífico o entendimento, no Supremo Tribunal Federal –
STF, de que os Estados podem editar Medidas Provisórias desde
que haja disposição em suas Constituições, e, ainda assim, que
sejam observados os princípios e vedações estabelecidos na Magna
Carta:

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. (ADI 2.391,
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Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No mesmo sentido:
ADI 425, DJ 19/12/03. (grifei)

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há
a previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

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. (parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003).

Dos Pressupostos de Relevância e Urgência
Quanto às formalidades , destacadas no dispositivo

constitucional citado acima, observa-se que o detentor da deflagração
do ato normativo em análise é o Chefe do Executivo Estadual, nos
mesmos termos previstos para o de âmbito federal, obedecendo-se os
princípios da Carta Maior.

Quanto aos pressupostos constitucionais formais de
relevância e urgência, entende-se que devem ser destacados os
mesmos requisitos comuns às medidas cautelares em geral. “Para que
se legitime a edição de medida provisória, há de estar configurada
uma situação em que a demora na produção da norma possa acarretar
dano de difícil ou impossível reparação para o interesse público”
(Mendes, Coelho e Branco, Curso de Direito Constitucional, 2009, p.
927).

Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

O que justifica a edição de medidas provisórias, com força
de lei, em nosso direito constitucional, é a existência
de um estado de necessidade que impõe ao Poder Público
a adoção imediata de providências, de caráter legislativo,
inalcançáveis segundo as regras ordinárias de
legiferação, em face do próprio periculum in mora que
fatalmente decorreria do atraso na concretização da
prestação legislativa (ADI-MC 293, DJ de 16-4-1993)
(grifei).

Nestes termos, o STF esposou entendimento no sentido de
que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos jurídicos
relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o atributo
da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo:

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

A discricionariedade corresponde à conveniência e à
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.

Tais limitações estão contidas no § 1º, art. 62 da CF, vejamos:

Art. 62. [...] § 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 seqüestro 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)

No âmbito Estadual, as mesmas limitações estão contidas no §
2º, do art. 42, da Carta Local:

Art. 42. [...] § 2º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
I - relativa a:
a) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e garantia de seus membros;
b) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II - reservada à lei complementar;
III - já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembléia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.

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

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

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 [...]”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Do Mérito
O conteúdo da Medida Provisória nº 301, de 24 de outubro

de 2019, enviada pela Mensagem nº 093/2019, demonstra a natureza
relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção imediata
da providência contida na proposição, uma vez que a medida do governo
visa permitir que nos termos do art. 3° da Lei nº 10.690, de 26 de
setembro de 2017, seja oferecido tratamento tributário específico
objetivando atrair a instalação de novos segmentos industriais, além de
contribuir para a expansão, reativação ou modernização de
empreendimentos industriais, ou agroindustriais já instalados no Estado.
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Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e

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

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

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

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

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

Nesse contexto, a Lei Complementar n° 160/2017 ,
consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017, flexibilizou o
procedimento e quórum de aprovação dos benefícios fiscais relativos
ao ICMS, com o objetivo de apaziguar a guerra fiscal entre os
Estados, possibilitando a convalidação dos benefícios fiscais
concedidos unilateralmente, sem autorização do Confaz, e,
portanto, considerados inconstitucionais.

Para tanto, a Lei Complementar n° 160/2017, passou a dispor
que o quórum para aprovação não deveria atender a unanimidade
prevista na Lei Complementar n° 24/1975, permitindo a aprovação
mediante 2/3 das unidades da federação, e desde que 1/3 de cada
uma das regiões concordassem com os termos do Convênio.

Assim sendo, existe a necessidade de aprovação unânime
entre os entes federados para todos os benefícios fiscais concedidos
após a data da vigência da Lei Complementar nº 160/2017, em
consonância com a Lei Complementar n° 24/1975, pelo menos em
tese1, para concessão de incentivos ou benefícios fiscais em relação ao
ICMS, com fito de evitar prática predatória de atração de empresas
e empreendimentos para o seu território, em detrimento dos
demais.

Entretanto, o §7°, do art. 3° da Lei Complementar nº 160/
2017, permite que os Estados estendam a concessão dos benefícios
fiscais a outros contribuintes no âmbito do seu território, sob as mesmas
condições e nos prazos-limites de fruição.

A razão da norma evidencia-se em virtude do princípio da livre
concorrência, constante do art. 170 da Constituição Federal, e o
princípio da isonomia tributária prevista no art. 150, II, da Constituição
Federal de 1988, que veda o tratamento desigual a contribuintes que se
encontram em situações equivalentes, evitando, portanto, a
concorrência desleal no Estado do Maranhão.

Diante do exposto, observa-se que a ampliação do beneficiário
fiscal a contribuintes que não possuem incentivos, com as mesmas
formalidades de adesão, condições e prazos de fruição dos benefícios
concedidos às empresas incentivadas, que previsto na Lei nº 10.690,
de 26 de setembro de 2017, encontrando-se em perfeita consonância
com a Lei Complementar n° 160/2017, e o Convênio Confaz n° 190/
2017, se amoldado perfeitamente ao Sistema Tributário Nacional. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

Da Adequação Orçamentária
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação

orçamentária.
Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória

acarreta renúncia de receita (art. 14, da LRF), no entanto, devemos
ressaltar que a medida adotada não possui elementos suficientes para
verificação da adequação orçamentária e financeira. Todavia, encontra
fundamento de validade na Lei Complementar n° 160/2017,
consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017.

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

Provisória nº. 301/2019, 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 301/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 783 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 158/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”ao Senhor Edilson
Baldez das Neves.

 Justifica o autor da propositura, que o homenageado, o Senhor
Edilson Baldez das Neves, natural de Rosário - MA, veio para São
Luís onde se tornou Técnico de Edificações, Engenheiro Civil e
Engenheiro de Segurança do Trabalho. Apaixonado pela profissão foi
professor da escola Técnica e da UEMA, onde foi coordenador do
Curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual. Começou a
trabalhar como desenhista de arquitetura da construtora Itapoã S/A
Indústria e Comércio até construir sua própria empresa, a Pecil
Projetos de Engenharia e Construção Civil Ltda que mais tarde se
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transformaria na ENGEC, primeiro dos quatro empreendimentos de
que é sócio-diretor, além dos hotéis Skina, Abbeville e o Quality Grand
São Luís, além de ser membro do Conselho Estadual de Turismo e do
Conselho da EMAP. Entre as diversas obras públicas realizadas no
Maranhão e construção de vários edifícios residenciais, destaque para
a reforma e ampliação do teatro Artur Azevedo. Referência e líder
empresarial na defesa dos interesses da classe industrial, Baldez foi
também vice-presidente da FIEMA, da Associação Comercial do
Maranhão (ACM) até chegar a presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão (FIEMA) e diretor da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), entidade máxima de defesa da indústria. É também
cidadão ludovicense e imperatrizense por toda contribuição ao
desenvolvimento da capital e do Maranhão. Esposo de Maria Dolores
e pai de: Edma, Édila, França, Marisa, Karla, Kamila e Klaudia.
Como se observa, a trajetória de Edilson Baldez das Neves o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio da
Segurança Pública.

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 158/2019, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro.

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 158/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 785 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 050/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações ao
Doutor 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.

Cumpre mencionar, que o Doutor JOSÉ DE RIBAMAR SÁ
SILVA é distinto economista, além de desempenhar valoroso ofício
por muitos anos como Professor na instituição de ensino superior
pública federal do Maranhão. Por tudo isso e por todos os serviços à
comunidade acadêmica que certamente ainda serão prestados pelo
Doutor JOSÉ DE RIBAMAR SÁ SILVA, o parabenizamos e

externamos admiração por todo o seu trabalho, dedicação e empenho
pela educação.

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 050/2019 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 050 /2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 786/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 051/2019, proposta pelo Senhor

Deputado Zé Inácio Lula, que propõe o envio de “Moção de Repúdio”
ao Governo Federal contra a privatização dos Correios, Eletrobrás,
Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Banco do Nordeste,
BNDES e Petrobrás que constituem uma das mais antigas e
importantes empresas estatais do país, que nos últimos anos vêm
sofrendo virulentos ataques e têm sido submetidas a um processo de
sucateamento, como parte do projeto neoliberal que, através da
imposição dos mecanismos de mercado como uma tentativa de reversão
da crise do capital, impõe várias políticas de privatizações e de ajuste
estrutural, resultando na depreciação da coisa pública sob o pretexto
de algumas serem deficitárias, ou até mesmo não darem lucros. Essas
estatais foram criadas para exercer atividades de interesse público na
construção de políticas desenvolvimentistas e extinguir o patrimônio
público põe em risco os projetos sociais e os investimentos em
melhorias sociais, no campo e na cidade, por esse e outros motivos
devem ser preservadas. Assim, apoiamos e nos unimos a todas as
reivindicações destas categorias que deflagram movimentos de greve
em todo o país, como forma de lutar contra a privatização dessas
instituições, defendendo que as empresas públicas não sejam entregues
à iniciativa privada, que é mais uma demonstração de retrocesso do
Governo Federal com o aumento das violações e o desrespeito aos
direitos sociais e econômicos de um país com cenário tenso de 15
milhões de pessoas em extrema pobreza, 55 milhões de pobres, e taxa
desemprego que já chega a 13 milhões de pessoas.

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

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 051/2019 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 051/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 787/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 160/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Sérgio Luís Veras Parente,
natural de Sobral, Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Sérgio Luís Veras Parente, cearense nascido
em Sobral (CE), no dia 20 de março de 1961, filho de Antônio Rodrigues
Parente e Maria Guaracy Veras Parente. Casado há 38 anos com
Silvia Maria Mendes Parente, tiveram dois filhos: Antônio Rodrigues
Parente Neto (Empresário) e Renata Maria Mendes Parente (Médica
Cirurgiã), que lhe deram cinco netos: Ana Beatriz (18 anos), Mariana
Parente (10 anos), Laura Maria (07 anos), Sérgio Neto (05 anos),
Vinícius José (03 anos). Sérgio Parente é empresário e presidente do
Grupo RJ DSITRIBUIDORA, que atua nos Estados do Maranhão e
Ceará. O grupo gera mais de 600 empregos diretos com carteira
assinada sendo 140 destes no Estado do Maranhão. Seus negócios no
Maranhão começaram em 1999, iniciando como representante
comercial da Indústria Alfredo Fantini, e, anos após, resolveu montar
sua própria empresa dando início à RJ DISTRIBUIDORA SÃO LUÍS,
que funciona até hoje na cidade distribuindo produtos com exclusividade
e excelência. Atualmente a empresa tem a carteira de mais de 19.000
clientes. Em 2005, com o sucesso de sua empresa, resolve trazer sua
família para morar em São Luís, onde reside até hoje com seus filhos
e netos.

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 160/2019, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 160/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 788/2019

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

parecer, o Projeto de Lei nº 563/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos
Agricultores de Buriticupu, com sede e foro no Município de
Buriticupu, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade de caráter civil, sem fins lucrativos,
e tem por finalidades:  criar infraestrutura necessária à produção,
transporte e comercialização de produtos oriundos da lavra dos
associados; promover a conscientização dos associados e desenvolver
métodos eficazes à atividade agrícola e conhecimentos de cultura
adaptáveis à região, proporcionando maior e melhor índice de
produtividade; Contrair junto a Instituições Financeiras recursos para
aquisição de equipamentos, lavra, armazenamento, transporte e
comercialização de produtos agrícolas e; Promover em forma de
convênio com órgãos federais, estaduais, municipais e particulares,
assistência jurídica, social e odonto-médico-hospitalar aos associados.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
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VOTO DO RELATOR:

A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 563/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 791/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 546/2019, de autoria da Senhora

Deputada Thaiza Hortegal, que “Institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, as diretrizes para a política estadual de proteção dos
direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA.”

Nos termos da proposição de Lei, sob exame, o Estado do
Maranhão, quando da formulação e implementação da política estadual
de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista
- TEA, se pautará nas seguintes diretrizes:  realizar convênios com
instituições de ensino superior, utilizar profissionais, estudantes e
docentes das instituições de ensino superior, de forma a auxiliar na
formação de profissionais aptos a diagnosticar e tratar o TEA
precocemente, por meio de cursos, palestras e programas de incentivo
profissional em diferentes níveis; garantir parcerias com as instituições
de ensino para a promoção de estágios, cursos, palestras e programas
de incentivo ao profissional, nas diversas áreas de conhecimento;
promover a inclusão dos estudantes com TEA nas classes comuns de
ensino regular com o apoio e as adaptações necessárias da tecnologia
da educação e por meio de decreto; incentivar a formação e a capacitação
de profissionais da rede pública especializados, com base em evidência
científica, na pesquisa e no atendimento da pessoa com TEA; indicar
às instituições de ensino superior a inserção do estudo de identificação
e intervenção do autismo com base científica no seu quadro de disciplinas
em seus cursos de medicina e outros ligados à área de saúde, educação
e tecnologia; incentivar a criação de centros de referência no tratamento
de pessoa com TEA, através de ensino e formação de profissionais,
tais como psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, neuropediatras e demais profissionais envolvidos no
tratamento.

Posta assim a questão, o conteúdo do presente Projeto de Lei
insere-se no contexto de promoção e inclusão das pessoas com
deficiência, de modo a promover a igualdade.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente Projeto de Lei, contudo, alguns
detalhes técnicos merecem destaque.

Inicialmente, cabe lembrar que não existe nenhuma dúvida
quanto à competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente sobre proteção e integração
social das pessoas com deficiência.

A Constituição Estadual, por sua vez, no art. 12, inciso I, “b”,
determina que compete ao Estado cuidar da saúde, da assistência

pública, proteger e garantir as pessoas portadoras de deficiência de
qualquer natureza.

Assim, à vista dos dispositivos mencionados, resulta inequívoca
a competência estadual para dispor normativamente sobre a matéria;
cabendo, ainda, salientar que é lícito à Assembleia Legislativa deflagrar
o processo legislativo a ela pertinente, porquanto inexiste, no caso,
norma instituidora de reserva de iniciativa a qualquer dos Poderes do
Estado.

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição
relaciona-se à instituição de política pública estadual, a princípio a
proposição se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa do
Governador a que se refere do art. 43 da Constituição do Estado do
Maranhão.

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de projeto de lei de
iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em
respeito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja
interferência na estrutura organizacional da administração pública do
Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades
estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de
lei de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto
que a política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e
objetivos, como no presente Projeto de Lei.

Verificamos que a proposição, em análise, pretende estabelecer
diretrizes, parâmetros e objetivos de uma política pública voltada
especificamente para proteção dos direitos da pessoa com Transtorno
do Espectro Autista-TEA, de modo a assegurar maior proteção aos
mesmos.

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

Lei nº 546/2019, ora em análise.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 546/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 792/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 562/2019, 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.”

Nos termos do presente Projeto de Lei, na cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública deverá constar
o símbolo do Transtorno do Espectro Autista.

Registra a Justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei
tem por objetivo instituir o símbolo do Transtorno do Espectro Autista
na Cédula de Identificação, que se constituirá em instrumento
fundamental para o aperfeiçoamento das diretrizes e consecução dos
objetivos definidos pela legislação vigente, para a proteção dos direitos
da pessoa com transtorno do espectro autista, assegurando que o
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mesmo é imprescindível para garantir a regulamentação da Lei Federal
nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, em nível estadual.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei
original, foi apresentada dentro do prazo regimental, uma Emenda
Substitutiva, subscrita pelos Senhores Deputados Fernando Pessoa e
Neto Evangelista.

Procedendo a análise da matéria, fica demonstrado que a Emenda
Substitutiva apresentada, promoveu os ajustes necessários à sua efetiva
aplicabilidade, o que opinamos pela aprovação da matéria.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

562/2019, com a Emenda Substitutiva, apresentada pelos
Senhores Deputados Fernando Pessoa e Neto Evangelista.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 562/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 793 /2019

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº
164/2019 de autoria da Senhora  Deputada Thaiza Hortegal, que institui
a obrigatoriedade de implantar kit de primeiros socorros nas embarcações
aquaviárias, e a capacitação da equipe de bordo com noções básicas de
primeiros socorros.

Através da Mensagem nº 100/2019, o Senhor Governador do
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa,
nos termos do que estabelece o § 3º do artigo 47 da Constituição
Maranhense.

Inicialmente, verificamos que o Senhor Governador interpôs
suas razões de veto à presente propositura em conformidade com o
artigo 47 e parágrafos da Constituição Estadual, obedecendo, inclusive,
ao prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento do Projeto,
indicado caput do mesmo artigo.

Incide a impugnação sobre os artigos 59 e 60.
Em relação ao art. 59, o Governador afirmou que a redação do

dispositivo “está intrincada, não sendo possível compreender com
nitidez a intenção da proposta legislativa [...] vez que não estabeleceu
o que será de competência dos órgãos estaduais responsáveis pela
gestão, regulação e fiscalização do transporte intermunicipal aquaviário
de passageiros”. Por conta disso, opôs veto à redação do referido
artigo por ser contrário ao interesse público já que está maculado por
inadequada técnica legislativa.

Já o artigo 60 traz sanções em caso de descumprimento da lei.
Segundo o Governador, o art. 30 da Lei nº 9.985/2014 já estabelece
sanções aplicáveis quando da inobservância de seus dispositivos. E,
manter em uma lei “dispositivos que impõem sanções diversas para o
mesmo fato contribui para a insegurança jurídica, o que gera
inconstitucionalidade”.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao
Senhor Governador.

Quanto ao art. 59, é visível a falha na técnica legislativa, visto
que não é possível identificar a intenção do legislador, tornando o
artigo inócuo.

Em relação ao art. 60, também assiste razão ao governador
pois a coexistência de dois dispositivos que preveem sanções quando
do descumprimento do que foi estabelecido na norma gera insegurança
jurídica.

De fato, os referidos dispositivos possuem vícios de legística
e       inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões do veto governamental
são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO

VETO parcial aposto ao Projeto de Lei nº 164/2019, objeto da
mensagem n° 100/2019, por encontra-se eivado de
inconstitucionalidade e vício de técnica legislativa

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos artigos 59
e 60 do Projeto de Lei nº 164/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 794 /2019

RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei nº 522/2019, de autoria do Senhor

Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a proibição da
Comercialização, Importação e Publicidade de Cigarros Eletrônicos no
Estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor, que a presente propositura,
objetiva a proibição, no Estado do Maranhão, da comercialização,
importação e publicidade de cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy,
e-cigar e demais dispositivos eletrônicos que são utilizados em
substituição ao fumo tradicional, mas permitindo-os quando houver
autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

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

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente (art. 24, inciso XII, da CF/88 e
art. 12, inciso II, alínea “m”, da CE/89), cabendo aos Estados e
Municípios legislarem sobre proteção e defesa da saúde, inclusive
saúde pública.

Ademais, a Jurisprudência da Suprema Corte Brasileira afirma
a capacidade dos entes federados Estados em legislar sobre atividades
de comercialização relacionadas à Saúde:

COMPETÊNCIA NORMATIVA-COMÉRCIO-
FARMÁCIAS-ARTIGOS DE
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CONVENIÊNCIA. Constitucional é a lei de estado membro
que verse o comércio de artigos de conveniência em farmácias
e drogarias.
[ADI 4954, rel. min. Marco Aurélio, j. 20-08-2014, P. DJe
de 30-10-2014]

Ainda, vale ressaltar que a expressão “comercial” do inciso
I, do artigo 22, da Constituição Federal, designa competência
privativa da União, em legislar, sobre o que hoje é conhecido
como Direito Empresarial, uma vez que o termo “comercial”
era usualmente empregado para designar a regulação das
atividades empresariais, por força e influência da denominação
do Código Comercial de 1850 (Lei nº 556, de junho de 1850),
como se entende pelo julgado (grifo nosso):

Viola a reserva de lei para dispor sobre norma de direito
comercial voltada à organização e estruturação das
empresas públicas e das sociedades de economia mista
norma constitucional estadual que estabelece número de
vagas, nos órgãos de administração das pessoas jurídicas,
para ser preenchidas por representantes dos empregados.
[ADI 238, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 24-02-2010, P. DJe
de 09-04-2010.]

Trata-se, portanto, de iniciativa ancorada na tutela da saúde
pública, informada pelo princípio da precaução, segundo o qual “sempre
que houver risco ou incerteza, deve ser favorecida a posição mais
conservadora e protetiva” (ADI 5938/DF, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Plenário, julgamento em 29.05.2019, informativo 942).

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

do Projeto de Lei nº 522/2019, com a supressão da expressão
“importação”, constante da Ementa da propositura, bem como do
seu art. 1º.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 522/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2301/2019-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
– ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 17 de dezembro às 14:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa para aquisição
de suprimentos informática (toners), para atendimento das necessidades
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00

às 18:00 horas. São Luís, 02 de dezembro de 2019. Gabriel Manzano
Dias Marques Pregoeiro da ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 79/
2019, referente à ARP 034/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de
expediente. FORNECEDORA:  VERGÊ COMÉRCIO LTDA, CNPJ
nº 03.513.380/0001-56. VALIDADE:  até 10/12/2019. VALOR TOTAL
DO REGISTRO: R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais). NOTAS
DE EMPENHO: Nº 2019NE002809 de 26/11/2019, no valor de R$
1.090,00 (mil cento e noventa reais) referente ao Lote 02. Nº
2019NE002810 de 26/11/2019, no valor de R$ 798,00 (setecentos e
noventa e oito reais) referente ao Lote 04 e Nº 2019NE002811 de 26/
11/2019, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) referente ao
Lote 05. PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 15 (quinze)
dias úteis contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento
pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 5062/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Leandro
Aires Lima – Fiscal do contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes - Diretor
Geral Adjunto da Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte
CONTRATANTE e Meranes da Costa Dias, CPF nº 438.069.103-91,
representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA:
02/12/2019. São Luís – MA, 03 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 80/
2019, referente à ARP 044/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de
limpeza. FORNECEDORA:  GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI,
CNPJ nº 21.161.466/0001-49. VALIDADE:  até 20/12/2019. VALOR
TOTAL DO REGISTRO: R$ 1.487,00 (mil, quatrocentos e oitenta e
sete reais). NOTAS DE EMPENHO: Nº 2019NE002812 de 26/11/
2019, no valor de R$ 1.487,00 (mil, quatrocentos e oitenta e sete
reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta)
dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 5059/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Márcio
Barbosa Prazeres – Fiscal do contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes -
Diretor Geral Adjunto da Assembleia Legislativa do Maranhão pela
parte CONTRATANTE e Lucilene Sousa Conceição, CPF nº
009.976.283-83, representante legal da CONTRATADA. DATA DA
ASSINATURA: 02/12/2019. São Luís – MA, 03 de dezembro de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 02/
2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC.
OBJETO: Pagamento à empresa contratada, do rateio do consumo de
energia elétrica do transmissor da TV Assembleia, localizado no prédio
da Contratada, referente ao mês de novembro de 2019, conforme
atestado nos autos do processo administrativo nº 5150/2019. VALOR
DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: R$ 31.257,89 (trinta e um
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001– Gestão Geral. Função: 01 -
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão. Natureza da
Despesa: 33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.  Fonte:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários–Tesouro – 0101000000. BASE
LEGAL: arts. 60/64 da Lei n.º 4.320/64 e Processo Administrativo nº
5150/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova
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Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e
Carlos Alberto da Rocha Pereira – Coordenador Regional de
Administração -EBC/MA. DATA DE ASSINATURA: 27/11/2019.
São Luís – MA, 02 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 01/
2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC.
OBJETO: Pagamento à empresa contratada, do rateio do consumo de
energia elétrica do transmissor da TV Assembleia, localizado no prédio
da Contratada, referente ao mês de outubro de 2019, conforme atestado
nos autos do processo administrativo nº 4781/2019. VALOR DO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: R$ 34.605,36 (trinta e quatro
mil, seiscentos e cinco reais e trinta e seis centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001– Gestão Geral. Função: 01 - Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão. Natureza da Despesa:
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.  Fonte: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários–Tesouro – 0101000000. BASE LEGAL: arts.
60/64 da Lei n.º 4.320/64 e Processo Administrativo nº 4781/2019-
ALEMA. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Carlos Alberto da
Rocha Pereira – Coordenador Regional de Administração -EBC/MA.
DATA DE ASSINATURA: 27/11/2019.  São Luís – MA, 02 de
dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa
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d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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