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ORDEM DO DIA 02 DE JUNHO DE 2020
VIII SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA

I - PROPOSTA DE   EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO - VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 51 R. I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 023/
2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM Nº 119/2019, QUE ALTERA O ARTIGO 193 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEP. RICARDO RIOS.

II - REQUERIMENTO EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO

2. REQUERIMENTO N° 191/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS,REQUERENDO A VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGENCIA  DOS PROJETOS DE LEI NOS  148,153,
174, 177 E 180/ 20,  EM SEGUDO TURNO , NA  8ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA REMOTA, A SER REALIZADA NO DIA 02
DE JUNHO DE 2020.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS -REGIME DE URGÊNCIA

3. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 148/2020, DE AUTORIA
DO DEP. ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS LABORATÓRIOS DA REDE PRIVADA
NOTIFICAREM O LABORATÓRIO CENTRAL DE REFERÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA (LACEN) E A SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE EM CASO DE SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE
CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19) E OUTRAS DOENÇAS
INFECCIOSAS, NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM ANEXAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 150/
2020, DE AUTORIA DO DEP.WELLINGTON DO CURSO, NOS
TERMOS DO ART. 141 DO REGIMENTO INTERNO.COM
PARECERES  FAVORAVEIS  EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA(nº 337)- RELATOR DEP.
RAFAEL LEITOA E  DE SAUDE – RELATOR DEPUTADO CIRO
NETO.

4. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 174/2020, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ESTADUAL DRº YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI
ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 11.259 DE 14 DE MAIO DE 2020, QUE
DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS NAS MENSALIDADES DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DURANTE A SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES EM VIRTUDE DA COVID-19. COM PARECERES
FAVORAVEIS EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEP.RICARDO RIOS E DIREITOS HUMANOS E MINORIAS-
RELATOR DEP. FERNANDO PESSOA.

5. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 177/2020, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ESTADUAL NETO EVANGELISTA,
QUE OBRIGA, NO ESTADO DO MARANHÃO, OS CENTROS
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E OUTROS
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO, SOLICITAR INFORMAÇÕES DOS DADOS DA FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA E NIS QUANDO DA EFETIVAÇÃO DAS
MATRÍCULAS E REALIZAÇÃO DE OUTROS CADASTROS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECERES  EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E
CIDADANIA( nº 340/20)-  RELATOR DEP. RICARDO RIOS  E DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO- RELATOR  DEPUTADO ADRIANO.

6. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 180/2020, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ESTADUAL CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE

O TEMPO MÁXIMO DE MANIFESTAÇÃO DOS PLANOS DE
SAÚDE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
REQUISITADOS PARA PACIENTES COM COVID-19.COM
PARECERES FAVORAVEIS EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA(nº 339/20). RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS E DE SAÚDE , RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

IV-PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
EM VOTAÇÃO – ÚNICO TURNO

7.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 341/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA .

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 048 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 342/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
DO MARANHÃO - RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 049 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº343/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PERITORÓ.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 050 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 344/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 051/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 345/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

12.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 052/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 346/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO RICO.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 053 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 347/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 054/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 348/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO SÃO ROBERTO.
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 055/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 349 /2020, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAÚ
- RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 056 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 350/20 DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA -
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 057/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 353/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA -.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 058 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 352/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO -
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 059/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 351/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES
- RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 060/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 354/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE ALTO ALEGRE DO
MARANHÃO - RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 061/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 355/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE SATUBINHA –
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

22. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 062/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº356/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE IMPERATRIZ –
RELATOR DEPUTADO  RAFAEL LEITOA .

23. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 063/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 357/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE RAPOSA -
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

24. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 064/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 359/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE MORROS.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

25. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 065/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 360/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BREJO - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

26. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 066/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 358/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE AXIXÁ - RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS.

27. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 067/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 361/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE MONÇÃO -
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

28. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 068/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 362/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA .

29. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 069/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 366/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE SERRANO.
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA .

30. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 070/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 365/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE PASSAGEM
FRANCA. RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

31. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 071/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 364/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BELA VISTA DO
MARANHÃO- RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

32.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 072/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº363/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE PORTO FRANCO
- RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS .

33. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 073/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 368/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BURITIRANA-
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 182 / 2020

Dispõe sobre a oferta obrigatória de teste de covid-
19 por parte dos planos de saúde.

ART. 1º - Ficam obrigados os planos de saúde a disponibilizarem
a cobertura do teste de covid-19 quando o paciente se enquadrar na definição
de caso suspeito ou provável de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19).

ART. 2º - Visando atender o caráter punitivo, coercitivo e
pedagógico, a inobservância do disposto nessa lei sujeitará o infrator à
aplicação das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de natureza
civil e penal:

I - a inobservância do disposto no artigo 1º desta lei sujeitará o
infrator às seguintes sanções administrativas:

A) advertência, quando da primeira infração ou abuso;
B) multa de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 1ª (primeira)

reincidência;
C) multa de r$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada infração, a

partir da 2ª (segunda) reincidência.
ART. 3º - a fiscalização do cumprimento da presente lei será de

responsabilidade dos órgãos de defesa do consumidor.
ART. 4º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala Das Sessões Da Assembleia Legislativa Do Estado Do

Maranhão, 28 De Maio De 2020. – ADRIANO – DEPUTADO
ESTADUAL - PV
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JUSTIFICATIVA

O covid-19 vem infectando milhares de pessoas no mundo, desde
o início de seu surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em 26
de fevereiro de 2020, o ministério da saúde confirmou o primeiro caso de
contaminação no brasil.  Embora ainda estejamos em momento no qual é
difícil afirmar ao certo a extensão dos danos do covid-19, já é possível
afirmar com segurança que o vírus revela uma rápida disseminação mundial,
pelo que a organização mundial de saúde (OMS) já o caracteriza como
pandemia, desde 11 de março de 2020. Em 30 de março, a OMS já registrava
cerca de 630 mil casos confirmados da covid-19 em todo o mundo. pelo
menos 30 mil pessoas morreram e mais de 100 mil se recuperaram da
doença.

Podemos perceber que estamos não de um vírus qualquer, mas
sim de um vírus que já tem status de pandemia, e a mesma deve ser tratada
com a devida seriedade e atenção. Os países de todo o mundo e o nosso
brasil vem lutando contra esse vírus que está a assolar a nossa sociedade,
mas temos que tomar medidas eficazes e precisas nesse momento de
grandes dificuldades e incertezas.

No presente projeto em comento, defende-se o dever da tradição
contratual do plano de saúde para com o seu cliente, pois, os clientes tem
o dever de cumprir com os pagamentos de faturas contratuais e, os planos
tem o dever da contraprestação de realizar o atendimento conforme os
contratos feitos com os seus clientes e conforme rol taxativo que a agência
federal reguladora, a qual seja a agência nacional de saúde suplementar –
ANS, determina em face destas pessoas jurídicas. Segundo a ANS, em sua
resolução normativa – RN Nº 453, de 12 de março de 2020, esta altera a
resolução normativa - RN Nº 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe
sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde
suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de
testes diagnósticos para infecção pelo coronavírus. senão vejamos a
resolução em ipsis litteris:

A Diretoria Colegiada Da Agência Nacional De Saúde
Suplementar - Ans, Em Vista Do Que Dispõe O § 4º DO ART.
10 DA LEI Nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do ART.
4º e inciso ii do art. 10, ambos da lei Nº 9.661, de 28 de janeiro
de 2000; e a alínea “a” do inciso II do art. 30 da resolução
regimental - RR Nº 01, de 17 de março de 2017; adota a seguinte
resolução normativa e determina a sua publicação.
ART. 1º a presente resolução altera a resolução normativa - RN
Nº 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe sobre o rol de
procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde
suplementar, para regulamentar a utilização de testes
diagnósticos para infecção pelo coronavírus.
ART. 2º o anexo I da RN Nº 428, DE 2017, passa a vigorar
acrescido do seguinte item, “SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS
COVID-19) - pesquisa por RT - PCR (com diretriz de
utilização)”, conforme anexo i desta resolução.
ART. 3º o anexo II da RN Nº 428, de 2017, passa a vigorar
acrescido dos itens, SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-
19) - pesquisa por RT-PCR cobertura obrigatória quando o
paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou provável
de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) definido pelo
ministério da saúde, conforme anexo II desta resolução.
ART. 4º esta RN, bem como seus anexos estarão disponíveis
para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na internet
(www.ans.gov.br).
ART. 5º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

À vista disso, através do texto desta resolução apresentada acima,
fica clarividente aos pares que os planos de saúde ficam obrigados a ofertar
a cobertura de teste de covid-19 quando o paciente se enquadrar na definição
de caso suspeito ou provável de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19);
mas infelizmente o que consta como ocorrido no maranhão é que os planos
de saúde se recusam a fazer essa cobertura aos pacientes. Visto isso,
devemos trazer à baila que em 15 de abril do corrente ano, o supremo

tribunal federal reafirmou entendimento, já proferido em sede de liminar,
na adi 6341, de que há competência concorrente da união, estados e
municípios para legislar sobre saúde pública (art. 23, II, da Constituição
Federal).

A presente matéria também se trata de direito do consumidor, o
que se encaixa segundo a constituição federal como matéria de competência
legislativa concorrente entre os entes, é o que diz o inciso VIII do art. 24,
da constituição federal.

Destarte, Diante Dessa Breve Digressão Pelos Dispositivos
Constitucionais E Exposição De Motivos Pelos Quais Este Projeto De
Lei Foi Redigido, Contamos Com O Apoio Dos Excelentíssimos Pares
Para A Regular Tramitação E Consequente, Aprovação Do Projeto Em
Comento

PROJETO DE LEI Nº 183 / 2020

Estabelece Diretrizes Para A Promoção De
Conscientização Sobre Bons Tratos Aos Animais Na
Rede De Ensino Público E Privado No Estado Do
Maranhão.

ARTIGO 1º a promoção de conscientização sobre bons tratos
aos animais deve estar presente na educação infantil, educação fundamental
e ensino médio, na rede de ensino público e privado do estado do maranhão,
e terá como diretrizes:

I - incutir senso de respeito e proteção aos animais, como seres
vivos sensíveis que formam parte da natureza em conjunto e em condição
de paridade em relação aos seres humanos;

II - oferecer informações para o exercício da tutela responsável
sobre animais, esclarecendo que é obrigação do tutor garantir todas as
condições necessárias ao bem-estar e reforçando os compromissos das
pessoas com eles;

III - incentivar a esterilização dos animais de estimação, explicando
a importância do controle da fertilidade para fins de redução do abandono
e de maus-tratos;

IV - incentivar a microchipagem de animais domésticos para fins
de registro e identificação para coibir o abandono e a prática de maus-
tratos;

V - estimular a adoção de animais domésticos e desestimular a
compra, esclarecendo que a comercialização contribui para a superpopulação
de animais sem tutores;

VI - tratar da importância da vacinação e da vermifugação de
animais domésticos para prevenção de doenças;

VII - abordar a legislação que trata dos direitos dos animais,
encorajando denunciar atos de maus-tratos e abusos;

VIII - explicitar a ilegalidade e/ou inadequação da manutenção de
animais silvestres como animais de estimação.

Parágrafo único - as diretrizes enumeradas no caput são
exemplificativas e não limitam a promoção de outros conteúdos que tenham
a finalidade de educar sobre bons tratos aos animais.

ARTIGO 2º na execução das diretrizes de que trata esta lei,
compete ao poder público:

I - estimular a realização de palestras para divulgar informações a
respeito dos bons tratos aos animais;

II - organizar e aplicar os conteúdos de bons tratos aos animais,
tendo por base os regramentos estabelecidos na base nacional comum
curricular;

III - possibilitar a atuação conjunta dos sistemas estadual e
municipal de ensino para planejamento, monitoramento, execução e
avaliação da aplicação das diretrizes nas respectivas unidades de ensino.

ARTIGO 3º os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
público e privado poderão celebrar parcerias com entidades de proteção
animal e outras organizações não governamentais ou governamentais,
universidades, empresas públicas e privadas nacionais ou internacionais,
entidades de classe ligadas ao exercício da medicina veterinária, entre outras
instituições públicas e privadas para a promoção das diretrizes previstas
nesta lei.
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ARTIGO 4º o poder executivo regulamentará a presente lei.
ARTIGO 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 26 DE MAIO DE 2020. -
DUARTE JUNIOR -DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, “compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”, bem
como sobre “educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação”.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe
ao poder legislativo estadual atuar sobre o desenvolvimento de diretrizes
educacionais voltadas à promoção do bem-estar animal, ponderando-se
especialmente que a educação é instrumento essencial e indispensável
para a promoção de uma consciência coletiva sobre os bons-tratos.

Assim, a finalidade essencial da presente propositura é assegurar
que as futuras gerações tenham a oportunidade de adquirir desde cedo,
especialmente durante a fase de desenvolvimento escolar, conhecimento
sobre bons tratos e formas de promovê-los. A longo prazo, as diretrizes
apresentadas são capazes de reduzir os maus-tratos, abandonos e demais
crueldades contra os animais, justamente porque os cidadãos terão a
consciência necessária para tratá-los como seres de direitos.

Nestes termos, contamos com o apoio dos excelentíssimos
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do plenário desta casa legislativa a presente proposição.

PROJETO DE LEI Nº 184 / 2020

Altera A Lei Nº 11.259 de 14 de maio de 2020, que
dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades da rede privada de ensino durante o
plano de contingência do novo coronavírus da
secretaria de estado de saúde.

ART. 1º o art. 1º, parágrafo 3º, da lei estadual Nº 11.259/2020
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§3º os descontos de que trata o caput deste artigo não serão
aplicados cumulativamente aos alunos que já detém descontos
provenientes de bolsas de estudo que sejam concedidas e tenham
seus custos arcados pela própria instituição de ensino,
prevalecendo o maior desconto.

ART. 2º O art. 1º fica acrescido do parágrafo 4º, com a seguinte
redação:

§ 4º os consumidores, alunos do ensino superior que são
beneficiados por quaisquer programas do governo federal ou
estadual, farão jus ao desconto referido nesta lei”.

ART. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE MAIO DE 2020. -
DUARTE JUNIOR - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A alteração proposta na presente lei estadual se faz necessária
para tornar expressa a diferença entre bolsas concedidas e arcadas pela
própria instituição de ensino e bolsas concedidas pelo governo, seja federal,
estadual ou municipal, a exemplo do programa federal PROUNI.

Dessa forma, no caso de bolsas de programas públicos, o valor é
integralmente repassado para a instituição de ensino, sendo justo que o
desconto instituído por esta lei estadual também seja concedido no caso
aqui abordado.

Nestes termos, contamos com o apoio dos excelentíssimos
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do plenário desta casa legislativa a presente proposição.

PROJETO DE LEI Nº 185 / 2020

Autoriza o poder executivo a prover renda mínima
emergencial a empreendedores da economia popular
solidária e da cultura, em casos de emergência ou
calamidade, na forma que menciona e dá outras
providências.

ART. 1º fica o poder executivo autorizado a prover renda mínima
emergencial a empreendedores da economia popular solidária e da cultura,
residentes no estado do maranhão, cujos empreendimentos estejam
registrados, respectivamente, no cadastro nacional de empreendimentos
econômicos solidários e comércio justo (cadsol) e na secretaria de estado
da cultura do maranhão, em casos de emergência ou calamidade oficialmente
decretados.

Parágrafo único a renda mínima emergencial de que trata o caput
será de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente à
época, devendo ser assegurada aos beneficiários, com periodicidade mensal,
enquanto vigorar o decreto que declarar estado de emergência ou calamidade.

ART. 2º as despesas decorrentes da implantação desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessárias.

ART. 3º o poder executivo regulamentará a presente lei.
ART. 4º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 28 DE MAIO DE 2020. -
DUARTE JUNIOR - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O maranhão vive grave situação de emergência sanitária, tornada
oficial com a edição do decreto estadual Nº 35.672, de 19 de março de
2020. Assim, situações excepcionais que envolvem a subsistência de
segmentos vulneráveis da população devem ser tratadas de modo igualmente
excepcional. É exatamente o que propõe o presente projeto de lei, em
relação à previsão de uma renda mínima emergencial para empreendedores
da economia popular solidária e da cultura impedidos de comercializar sua
produção e exercer suas atividades em razão das medidas de contenção e
isolamento social previstas no decreto aqui mencionado.

Sem dúvida, os cuidados com a prevenção são fundamentais para
preservar a vida, mas seus efeitos podem e devem ser mitigados pelo
poder público, quando houver previsão legal e recursos para fazê-lo, como
já ocorre no rio de janeiro por meio da lei estadual Nº 8.772, de 23 de março
de 2020.

Nestes termos, contamos com o apoio dos excelentíssimos
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do plenário desta casa legislativa a presente proposição.

PROJETO DE LEI Nº 186 /2020

Dispõe Sobre A Reutilização De Gêneros Alimentícios
E De Sobras De Alimentos E Adota Outras
Providências.

ART. 1º esta lei dispõe sobre a reutilização de gêneros alimentícios
e de sobras  de alimentos que tenham sido elaborados com observância das
boas práticas operacionais (BPO) e procedimentos operacionais
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padronizados (POP), conforme estabelecido pela legislação sanitária federal
em vigor, por cozinhas industriais, buffets, restaurantes e congêneres,
padarias, supermercados, feiras, sacolões, entre outras empresas do setor
alimentício.

§1º para os efeitos desta lei, é adotado a definição de sobras de
alimentos o excedente que não foi distribuído para o consumo e que foi
conservado adequadamente, incluída a sobra de balcão térmico ou
refrigerado, quando se tratar de alimento pronto para o consumo, sendo
vedada a utilização de restos de alimentos já distribuídos para o consumo
individual.

§2º entende-se como BPO os princípios básicos e universais de
organização e higiene que devem ser seguidos pela empresa com objetivo
de garantir a segurança do alimento.

ART. 2º a cessão de alimentos deverá ser gratuita e destinada à
entidade pública ou privada de assistência social e segurança alimentar,
excluída a destinação de alimentação para escolas de quaisquer espécies,
presídios e abrigos de adolescentes infratores.

§1º as entidades cedentes poderão celebrar convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congêneres com as entidades especificadas
no caput deste artigo, estabelecendo condições e obrigações a serem
observadas pelas partes, objetivando a operacionalização para
cumprimento das finalidades previstas nesta lei.

§2º é vedado a comercialização de produtos recebidos ou que
tenham sido produzidos com insumos advindos da cessão prevista nesta
lei.

ART. 3º as entidades, cedentes e cessionárias, que participarem de
programas de reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos
devem seguir parâmetros e critérios nacionais e internacionais, reconhecidos,
que garantam a segurança dos alimentos em todas as etapas do processo de
produção, transporte, distribuição e consumo.

ART. 4º é de exclusiva responsabilidade das entidades cessionárias
a coleta, seleção, manipulação, armazenamento e destinação dos produtos
recebidos.

§1º a coleta deverá ser realizada no estabelecimento da entidade
cedente ou, excepcionalmente,  em outra localidade previamente informado
pela respectiva entidade, que colocará à disposição das entidades
cessionárias credenciadas junto a entidade cedente, todos os produtos
destinados à cessão.

§2º as entidades cessionárias deverão empregar todos os meios
técnicos, por meio de profissionais capacitados, que deverão atestar a
qualidade dos produtos que selecionara, procedendo a manipulação e/ou
armazenar respeitando a legislação e normas vigentes que tratam sobre a
matéria, com a finalidade de impedir que a saúde humana seja exposta a
riscos, sob pena de responsabilidade civil e penal em caso de dano a
terceiros.

§3º a destinação dos produtos selecionados deverá ter finalidade
exclusivamente social e destinado a ações de caridade, sem fins lucrativos.

§4º vedado às entidades cedentes a prática de atos discriminatórios
às entidades cessionárias, desde que estas tenham cumprido os requisitos
dispostos nesta lei e nos normativos da empresa.

ART. 5º é de responsabilidade das entidades cedentes
estabelecerem e divulgarem o local, a frequência e os horários que serão
disponibilizados os produtos para seleção e coleta pelas entidades
cessionárias.

ART. 6º o chefe do poder executivo poderá expedir regulamentação
complementar desta lei, nos termos do inciso III do art. 64 da Constituição
do Estado.

ART. 7º esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 29 DE MAIO DE 2020. -
DUARTE JUNIOR - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A edição da referida lei estadual tem por objetivo dispor sobre a
reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos, haja visto
que aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são

desperdiçados a cada ano, o que corresponde a um terço dos alimentos
produzidos no mundo, enquanto cerca de 821 milhões de pessoas passam
fome,  conforme informações da fao (food and agricutulre organization of
the united nations).

No Brasil, a fao fez uma pesquisa e verificou que desperdiçamos
em torno de 26 milhões de toneladas de alimentos por ano, o que daria para
suprir a fome de 35 milhões de pessoas, ou seja, quase um terço da
população brasileira. Esse desperdício começa no campo e termina na
mesa do consumidor.

A ONU lista os países nos quais mais de 5% da população se
encontra em situação de insegurança alimentar e a situação do brasil é
preocupante, na medida em que em 2019, a organização das nações unidas
para a alimentação e a agricultura (FAO) publicou um relatório apontando
que, em todo o mundo, os números da subnutrição voltaram a subir, após
décadas em declínio, com mais de 820 milhões de pessoas sem acesso à
alimentação digna e adequada. No brasil não foi diferente e indicadores
sociais recentes revelam que há mais de 52 milhões de pessoas vivendo
com até R$ 420,00 mensais e 13,5 milhões sobrevivendo com até R$
145,00 mensais. Ou seja, o país está de volta ao mapa da fome (havia saído
em 2014, segundo a própria FAO), com 6,5% de sua população em situação
de extrema pobreza.

O desperdício de alimentos na cadeia alimentar tem causas
econômicas, políticas, culturais e tecnológicas e envolve perdas que variam
desde alimentos que não são utilizados, até preparações prontas, que não
chegam a ser vendidas e/ou servidas e que têm como destino o lixo. Algumas
preparações podem ser guardadas para o dia seguinte, como carnes que
foram servidas. Em alguns casos, contudo, as preparações são
obrigatoriamente descartadas, por envolverem substratos altamente
contamináveis, como as que utilizam maioneses e peixes.

Tendo em vista esses fatos, como forma de combate ao desperdício
de alimentos, faz-se necessária a autorização estatal para reaproveitamento
de sobra de alimentos, de forma segura e controlada, o que é permitido em
face da competência concorrente para legislar, dentre outras questões,
sobre abastecimento alimentar, disposto no art. 23, viii e produção e
consumo, na forma do artigo 24, incisos v, ambos da constituição federal
de 1988.

Como precedentes, temos situações, ainda que pontuais, que
autorizam a cessão de alimentos, a exemplo, o art. 36 da lei 6.437/77, que
estabelece que “no caso de condenação definitiva do produto cuja alteração,
adulteração ou falsificação não impliquem torná-lo impróprio para o uso
ou consumo, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar
a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência oficiais,
quando esse aproveitamento for viável em programas de saúde”

Ressalta-Se, Por Oportuno, Que A Presente Proposição Não
Contraria A Lei Estadual Do Maranhão, Nº. 11.171, DE 25 DE
NOVEMBRO DE 2019, que dispõe sobre o banco de alimentos do estado
do maranhão – equipamento público de segurança alimentar e nutricional,
no âmbito da secretaria de estado do desenvolvimento social - sedes, e dá
outras providências, mas na verdade cria outros meios de se fomentar a
reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos de forma
menos burocrática, a ser tratado de forma direta e rápida entra as empresas
que se propuserem a ceder e as instituições e entidades que se propuserem
a receber, mormente quando diversos dos alimentos disponibilizados para
cessão possuem curto prazo de perecimento e precisam ser direcionados
de forma mais célere aos destinatários finais para o consumo.

Por outro lado, o próprio cenário de pandemia da covid-19 nos
leva à realidade de pobreza e fome que tende a se acirrar ainda mais, com
perspectivas pós-pandemia ainda incalculáveis, mas por certo catastróficas,
que vai exigir cada vez mais políticas públicas que fortaleçam as cessões e
garantam de forma rápida que a alimentação chegue ao prato daqueles que
mais precisam.

Desta forma, verificando o grande desperdício de alimentos que
sobram de restaurantes, bares e afins, e o crescente número de pessoas
subnutridas e que vivem em estado de extrema pobreza no maranhão,
agora agravadas em razão da pandemia do covid-19, a reutilização de
sobras de alimentos que tenham sido elaborados em observância de boas
práticas operacionais padronizadas é de extrema importância, conforme
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alhures demonstrado, pelo que solicito a boa acolhida desta proposta e
aprovação deste projeto de lei.

PROJETO DE LEI Nº 187 / 2020

Institui A Obrigatoriedade Às Instituições Particulares
De Ensino De Promover Atividade De Acolhimento
Socioemocional No Retorno Do Isolamento Social
Da Pandemia Covid-19, No Âmbito Do Estado Do
Maranhão.

ART. 1º - fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do estado do maranhão de promover
atividade de acolhimento socioemocional covid-19 com discentes, docentes
e pessoal administrativo em seu retorno presencial às atividades.

§1º -  a atividade prevista no caput deste artigo destina-se a
auxiliar discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou angústia
gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas decorrentes
da pandemia.

§2º - a atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

ART. 2º - os pais ou responsaìveis pelos estudantes deveraÞo
responder, quando do retorno aÌs atividades presenciais, questionaìrio
disponibilizado pelas escolas, que teraì por objetivo identificar situac’oÞes
de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

ART. 3º - a aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes e
após o final da atividade  com álcool em gel ou lavagem para cada indivíduo.

ART. 4º - em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino, que
notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a acompanhamento
psicológico na própria instituição de ensino ou externamente.

ART. 5º - a instituição de ensino manterá em seus arquivos registros
da aplicação atividade para posterior consulta pelos participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridade competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios a
cada um.

Parágrafo único: os arquivos de que trata o caput deste artigo
estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de todos
os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a instituição
já mantém.

ART. 5º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, sabemos de observar em nosso povo e de
experimentar em nossa própria pele que o isolamento social a que tivemos
que adotar e pedir a nosso povo que aderisse como ação e política de
prevenção e manejo profilático e de controle epidêmico pode ter como
consequência efeitos indesejáveis de ansiedade tanto pelo isolamento em
si quanto pelas perdas materiais e de entes queridos.

Também sabemos que o retorno em si pode causar processos de
ansiedade, pelo temor de contaminação e por receios relacionados ao próprio
re-engajamento e retomada de atividades sociais. É em atenção a esses
processos e com preocupação pela saúde mental de nosso povo que
proponho este projeto de lei, que institui a obrigatoriedade às instituições

particulares de ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional
no retorno do isolamento social da pandemia covid-19, no âmbito de
estado do maranhão.

A atividade ora prevista para aplicação da rede particular de ensino
trará grandes benefícios de saúde mental aos alunos, professores e pessoal
administrativo das escolas, bem como servirá de registro e fonte de dados
sobre os impactos que o isolamento social gerou na saúde mental da
população. Também é atividade de fácil aplicação e baixo custo, e que
tampouco gera qualquer obrigação à administração pública ou a onera.

Diante disso, conto com a cuidadosa consideração dos nobres
pares, que estou seguro, apoiarão e aprovarão tão singela e importante
medida.

PROJETO DE LEI Nº 188 / 2020

Institui A Gratuidade De Acesso A Plataformas
Virtuais Que Permitam  Continuidade Às Atividades
Do Processo Educacional, Em Virtude Da Covid-19.

ART. 1º - fica estabelecida a gratuidade do acesso de dados móveis
às plataformas virtuais ou aplicativos de reuniões aos discentes, docentes
e demais servidores da rede pública de educação do estado do maranhão
durante a vigência do estado de calamidade relacionada à pandemia da
COVID-19.

§1º -  a gratuidade prevista no caput deste artigo destina-se a
permitir a continuidade da prestação das atividades do processo educacional
do ano letivo de 2020 na rede pública estadual.

§2º - as plataformas virtuais ou aplicativos que disponibilizarem
suas ferramentas para acesso às prestações educacionais gratuitamente
devem ser cadastradas pelas empresas concessionárias, operadoras de
acesso de dados, para uso sem o cômputo do pacote de dados de internet
dos mencionados no caput deste artigo.

ART. 2º - o cadastro dos discentes, docentes e demais servidores
será realizado através das identidades/matrículas utilizadas na ferramenta
no SIAEP (sistema de administração das escolas públicas), através da
colaboração da SEDUC/MA (secretaria de estado da educação do
Maranhão).

§1º os números de matrícula serão utilizados apenas para
identificação dos mencionados no caput do presente artigo, sendo
responsabilidade dos usuários beneficiados o cadastro de seus acessos, na
metodologia adotada no portal da empresa concessionária à qual está
vinculada.

§2º o prazo para implementação do serviço será de 10 (dez) dias
úteis, após a publicação desta lei.

ART. 3º a disponibilização das plataformas virtuais ou aplicativos
de reuniões, gratuitamente oferecidas, serão acrescidas imediatamente pelas
empresas concessionárias na liberação de acesso aos usuários da seduc/ma
(secretaria de estado da educação do maranhão).

ART. 4º - a presente lei compreende a atuação do poder público
estabelecida na lei N.º 12.965/14, marco civil da internet, observando a
promoção da inclusão digital, da acessibilidade, da cidadania, da educação,
adotando preferencialmente de tecnologias, padrões e formatos livres;

ART. 5º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora apresentado à cuidadosa consideração
desta casa tem como objetivo dispor sobre o acesso gratuito à plataformas
virtuais ou aplicativos de reunião aos discentes, docentes e demais
profissionais da secretaria de estado da educação do estado do maranhão,
durante a suspensão do ensino presencial em virtude da convid-19.

Para tanto, sugere-se a disponibilização pelas empresas
concessionárias de telecomunicações da gratuidade de dados para
aplicativos específicos que permitam aos profissionais da rede pública de
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educação a manutenção de suas atividades, através da metodologia à
distância.

Cumpre mencionar que acesso de dados à aplicativos de redes
sociais são oferecidas gratuitamente pelas empresas, o que não às causaria
qualquer prejuízo considerável em fornecer o acesso a plataformas tais
como google meet, zoom, microsoft teams e congêneres, diante a
responsabilidade social de prover a educação

Destaca-se a observância da constituição da república federativa
do brasil de 1988, conforme a competência concorrente entre união, estados
e municípios para legislar sobre educação, ciência e tecnologia, expressa
nos art. 23, V e art. 24, IX, tal qual a percepção da educação com direito
social, fundamental de segunda dimensão dos direitos humanos
internacionais, expressa no art. 6º Da Magna Carta.

Corroborando a constituição federal, cumpre mencionar a
constituição do Estado do Maranhão, nos termos dos art. 12, I, “e”, II, “I”,
art. 217, legislar sobre e promover a educação em conjunto com a sociedade.

Outrossim, o STF recentemente reconheceu a competência
concorrente dos estados e municípios em legislar sobre ações relativas ao
combate da pandemia COVID-19:

Medidas adotadas pelo governo federal na medida provisória
(MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não
afastam a competência concorrente nem a tomada de
providências normativas e administrativas pelos estados, pelo
Distrito Federal e pelos municípios.
[STF, ADI 6.41, REL. MIN. MARCO AURÉLIO]

Considerando que a jurisprudência dos tribunais superiores é
pacífica no que se refere a relação entre instituições de ensino e os alunos
ser de consumo (RE 641.005 PE, dentre outros), a constituição federal de
1988 e a constituição do estado do maranhão de 1989 afirmam ser
competência concorrente entre os entes legislar sobre relações de consumo
(art. 24, v e art. 12, II, e, respectivamente), escapando, assim, de qualquer
objeção sobre inconstitucionalidade da proposição por, hipoteticamente,
dispor sobre matéria civilista, evidenciada está a prevalência das disposições
consumeristas sobre essa matéria.

Por estas razões, estamos seguros de contar com a colaboração
dos nobres pares para aprovação desta proposição que em muito contribuirá
para mitigar os danos que a crise de saúde pública tem causado ao
desenvolvimento da educação e do povo maranhense.

PROJETO DE LEI Nº 189 /2020

DISPÕE sobre a visita virtual, através de vídeo
chamada, de familiares a pacientes internados em
isolamento, decorrente da contaminação do corona
vírus, na forma que especifica.

Art. 1º As unidades de saúde da rede estadual pública e particular
do Estado do Maranhão poderão permitir que se realizem visitas virtuais,
por meio de vídeo-chamadas, de familiares a pacientes internados em
isolamento, em decorrência da pandemia do Corona - Vírus (COVID19).

§ 1º Deverão ser aplicados os protocolos sanitários de segurança
visando à implantação do disposto no caput do art. 1º, com o objetivo da
proteção de todos os envolvidos, inclusive dos profissionais da área de
saúde.

§ 2º A realização da vídeo-chamada deve ser previamente autorizada
pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente e terá duração
máxima de 15 minutos.

§ 3º Deverão ser utilizados para realização de vídeos-chamadas,
aparelhos dos pacientes ou de seus familiares, objetivando garantir a
comunicação entre os mesmos.

Art. 2º Caberá às unidades de saúde da rede estadual pública e
particular propiciar a operacionalização logística ao previsto nesta Lei,
conforme regulamentação da mesma.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de maio de 2020. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 190 /2020

Dispõe sobre a proibição de promoção de
inaugurações, tanto na rede privada, quanto na rede
pública, a nível estadual enquanto perdurar o estado
de calamidade pública em decorrência da pandemia
do novo corona vírus (covid-19) estabelecido pelo
decreto nº 35672/2020, de 19/03/2020.

Art. 1º Fica proibido, em todo o Estado do Maranhão, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do
novo corona vírus (COVID-19) estabelecido pelo decreto nº 35672/2020,
de 19/03/2020, a promoção de inaugurações tanto da rede privada, quanto
da rede pública

Parágrafo Único- A proibição do caput, se estende inclusive, às
inaugurações promovidas pelos poderes municipais, em todo o Estado do
Maranhão.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, nos
termos da Constituição do Estado do Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vinícius Louro
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Justifico que os referidos profissionais ativos da segurança pública
em razão da natureza essencial das suas atividades, SEGURANÇA
PÚBLICA, permanecem expostos nas ruas, realizando seus serviços junto
a população, sempre de prontidão para atender a todos os cidadãos a
qualquer hora para manter a ordem; o cumprimento das terminações de
mobilidade e isolamento social imposta pelo Executivo a todos os cidadãos
e a paz, mesmo neste difícil momento que estamos passando com a
pandemia do corona vírus em nosso Estado.

Ratificamos assim que os servidores da segurança pública tem
maiores chances de serem contaminados pelo COVID19, por estarem
expostos nas ruas ou em seus postos de trabalhos.

Nesse sentido, propomos através deste projeto de lei
que, enquanto o estado de calamidade pública perdurar, tenham esses
nobres profissionais da atividade SEGURANÇA PÚBLICA, o direito ao
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em decorrência
da própria natureza de atividade que junto com os servidores da saúde são
essenciais para combater a PANDEMIA CORONA VIRUS.

Confiante que esse momento difícil será atravessado, este
parlamentar pede o bom senso dos nobres colegas para que a presente
medida seja adotada e diante da importância e efetividade dos efeitos que
a medida tende a produzir, conclamo os nobres pares à aprovação da
matéria.

VINÍCIUS LOURO
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 185 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro que seja retirado de pauta o projeto
de lei 154/2020 de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL - PV

REQUERIMENTO Nº 186 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento interno deste poder, requeiro
a vossa excelência, após a aprovação do plenário, que seja submetido ao
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regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão
extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o projeto de lei
163/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 187 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento interno deste poder, requeiro
a vossa excelência, após a aprovação do plenário, que seja submetido ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão
extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o projeto de lei
168, 169, 170/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV

REQUERIMENTO Nº 188 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento interno deste poder, requeiro
a vossa excelência, após a aprovação do plenário, que seja submetido ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão
extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o projeto de lei
179/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV

REQUERIMENTO Nº 189 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento interno deste poder, requeiro
a vossa excelência, após a aprovação do plenário, que seja submetido ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão
extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o projeto de lei 128
e 167 /2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV

REQUERIMENTO Nº 190 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento interno deste poder, requeiro
a vossa excelência, após a aprovação do plenário, que seja submetido ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão
extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão o projeto de lei 121
/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 29 DE MAIO DE 2020. - ADRIANO –
DEPUTADO ESTADUAL – PV

REQUERIMENTO Nº   191 /20

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a votação,
em regime de urgência, dos Projetos de Lei nº 148,153,174,177 e 180, para
votação em segundo turno na 8ª Sessão Extraordinária remota, ser realizada
dia 02 de junho de 2020.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de junho de 2020.
Ricardo Rios - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 735 /2020

SENHOR PRESIDENTE,

NOS TERMOS DO ART.152 DO REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
SOLICITAMOS QUE A PRESENTE INDICAÇÃO SEJA
ENCAMINHADA AO EXMº GOVERNADOR DO ESTADO,
FLAVIO DINO, E AO ILMº SENHOR SECRETÁRIO ESTADUAL
DE SAÚDE, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA,
SOLICITANDO AGILIDADE NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO
HOSPITAL FRANCISCA MELO, EM SANTA LUZIA DO PARUÁ.

A REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCA
MELO, EM SANTA LUZIA DO PARUÁ, VAI BENEFICIAR O
MUNICÍPIO E A POPULAÇÃO VIZINHA. A EXPECTATIVA É QUE
A UNIDADE CONTE COM MAIS DE 60 LEITOS, SENDO 38 DELES
DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRATAMENTO DE
PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS NA
REGIÃO.

OCORRE QUE OS SERVIÇOS DE REFORMA ESTÃO
PARALISADOS DESDE NOVEMBRO DE 2019 E CONSIDERANDO
ESSE MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19, É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO O PLENO FUNCIONAMENTO
DESSE HOSPITAL QUE AUXILIARÁ NO ATENDIMENTO DESTES
CASOS QUE TANTO PREOCUPAM A POPULAÇÃO DO
MARANHÃO E DE TODO MUNDO.

MAIS DE 11 CASOS DE COVID-19  JÁ FORAM TESTADOS
E CONFIRMADOS SOMENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
DO PARUÁ, SEM CONTAR COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS
PRÓXIMOS QUE TAMBÉM SERÃO BENEFICIADOS COM A
FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL.

DIANTE DO EXPOSTO, RATIFICAMOS A NECESSIDADE
DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL
FRANCISCA MELO, QUE TRARÁ MAIS SEGURANÇA,
TRANQUILIDADE E AMPARO, NESTE MOMENTO DE TANTAS
INCERTEZAS, PARA POPULAÇÃO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
E MUNICÍPIOS VIZINHOS.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS, 28 DE MAIO DE 2020. -
“É DE LUTA, É DA TERRA!” - DEPUTADO ZÉ INÁCIO -
DEPUTADO ESTADUAL – PT

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

INDICAÇÃO Nº 736 / 2020

SENHOR PRESIDENTE,

NA FORMA QUE DISPÕE O ART. 152 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CASA, REQUEIRO A V. EXª. QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O EXMO. SR.
FLAVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, O
SR. CARLOS LULA, SOLICITANDO QUE, EM RAZÃO DO
RETORNO GRADUAL DAS AULAS, COM PREVISÃO DE INÍCIO
EM 15 DE JUNHO, OS PROFESSORES SEJAM COLOCADOS
EM GRUPO PRIORITÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA
COVID-19, TENDO EM VISTA QUE SUAS ATIVIDADES
DEMANDAM CONTATO COM GRANDE NÚMERO DE
PESSOAS, PODENDO OCASIONAR A ELEVAÇÃO DA TAXA DE
TRANSMISSÃO DA DOENÇA.

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

INDICAÇÃO Nº 737/ 2020

SENHOR PRESIDENTE,

NOS TERMOS DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
SOLICITAMOS QUE A PRESENTE INDICAÇÃO SEJA
ENCAMINHADA AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO, O SENHOR LUIZ GONZAGA
MARTINS COELHO, REQUERENDO A ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS INVESTIGATIVAS CABÍVEIS PARA AVERIGUAR
A CONDUTA DO SENHOR RICARDO SANTOS, TITULAR DO
“BLOG DO RICARDO SANTOS - HTTPS://
BLOGDORICARDOSANTOS.COM.BR/”, QUE EM SEU PERFIL
NA REDE SOCIAL TWITTER FEZ PUBLICAÇÕES DE APOLOGIA
AO NAZISMO, (HTTPS://TWITTER.COM/RICARDOOSANTO/
STATUS/1267199153035239424), UTILIZANDO A DEUTSCHER
GRUß, SAUDAÇÃO NAZISTA POPULARMENTE CONHECIDA
COMO “HEIL HITLER”, CONFORME FOTOGRAFIAS EM
ANEXO, CONDUTA QUE ESTÁ TIPIFICADA NA LEI FEDERAL
Nº 7.716 DE 1989, ALÉM DE CONSTITUIR ILÍCITO CONTRA A
PAZ PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 287 DO CÓDIGO PENAL:

ART. 20. PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR A
DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA, COR,
ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL.
PENA: RECLUSÃO DE UM A TRÊS ANOS E MULTA.
§ 1º - FABRICAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR OU
VEICULAR SÍMBOLOS, EMBLEMAS, ORNAMENTOS,
DISTINTIVOS OU PROPAGANDA QUE UTILIZEM A
CRUZ SUÁSTICA OU GAMADA, PARA FINS DE
DIVULGAÇÃO DO NAZISMO.
PENA: RECLUSÃO DE DOIS A CINCO ANOS E MULTA.
ART. 287 - FAZER, PUBLICAMENTE, APOLOGIA DE
FATO CRIMINOSO OU DE AUTOR DE CRIME:
PENA - DETENÇÃO, DE TRÊS A SEIS MESES, OU
MULTA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM 31 DE MAIO DE 2020. – DR. YGLÉSIO –
DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 738 / 2020

SENHOR PRESIDENTE,

NA FORMA REGIMENTAL REQUEIRO A V. EXA. QUE,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO,
BEM COMO AO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SEGURANÇA, DR. JEFFERSON PORTELA, AO EXMO. SR.
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
CORONEL PEDRO RIBEIRO  E AO EXMO. SR. COMANDANTE
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CORONEL CÉLIO
ROBERTO PINTO DE ARAÚJO, SOLICITANDO A CRIAÇÃO DO
ESTÁGIO OFICIALATO ADMINISTRATIVO E ESPECIALISTAS
PARA OS SUBTENENTES COM CHOAE – CURSO DE
HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E
ESPECIALISTAS COM A MESMA EQUIVALÊNCIA DA

GRADUAÇÃO DE PRAÇA ESPECIAL “ ASPIRANTE A OFICIAL”
ORIUNDOS DO CURSOS DE FORMAÇÕES DE OFICIAIS PM E
BM E INCLUSÃO DO ALUNO CHOAE NA MESMA
PRECEDÊNCIA HIERÁRQUICA QUE OS ALUNOS DO ÚLTIMO
ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO – PM/BM)
. A REFERIDA SOLICITAÇÃO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA
A CARREIRA DOS SUBTENENTES COM CHOAE DA POLICIA
MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO, POIS CAUSARÁ UM IMPACTO DA MAIS ALTA
VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PROFISSIONAL DESSES
MILITARES, ASSIM SENDO, RESSALTAMOS  ESSA DISTINÇÃO
COMO SENDO FRUTO DE RECONHECIMENTO DE MÉRITOS
INCONTESTÁVEIS E É RESPALDADA POR DESTACADAS
QUALIDADES PESSOAIS E PELO PROFISSIONALISMO
EVIDENCIADO DIUTURNAMENTE POR ESSES MILITARES, E
PELO APEGO A UMA VIDA QUE EXIGE ESPÍRITO DE
SACERDÓCIO E INABALÁVEL VOCAÇÃO CASTRENSE.

- CRIAÇÃO DO ESTÁGIO AO OFICIALATO
ADMINISTRATIVO E ESPECIALISTAS  PARA OS ALUNOS
CONCLUDENTES DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS
ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS (CHOAE);

-  O ESTÁGIO AO OFICIALATO ADMINISTRATIVO E
ESPECIALISTAS, TEM COMO OBJETIVO APROVEITAR O VALOR
E A EXPERIÊNCIA DESSES PROFISSIONAIS PARA
DESEMPENHAREM FUNÇÕES DE CHEFIA, DE
ASSESSORAMENTO E DE CONFIANÇA NA POLICIA MILITAR E
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO.  SERÁ
REALIZADO PARA HABITUAR  AS ATRIBUIÇÕES DAS
ATIVIDADES DO OFICIALATO E PARA  AS  ATIVIDADES NAS
FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONTABILIDADE,
SAÚDE, MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO, SUPRIMENTOS,
LOGÍSTICA, MÚSICO, MANUTENÇÃO DE VIATURAS E TANTAS
OUTRAS ATIVIDADES  ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS MEIOS
DAS CORPORAÇÕES DA POLICIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO.

- O SUBTENENTE COM O CHOAE AO INGRESSAR NO
ESTAGIO AO OFICIALATO ADMINISTRATIVO E
ESPECIALISTAS, DEIXA O CIRCULO DOS SUBTENENTES  E
SARGENTOS E INGRESSA NO CIRCULO DAS  “PRAÇAS
ESPECIAIS” COM A MESMA EQUIVALÊNCIAS DOS ASPIRANTES
A OFICIAL, PERMANECERÃO NO ESTÁGIO PELO TEMPO DE
06 (SEIS) A 12 (DOZE) MESES, APÓS ESSE TEMPO SERÃO
PROMOVIDOS AO PRIMEIRO POSTO DO OFICIALATO, 2º
TENENTE QOA OU 2º TENENTE QOE;

- A PRECEDÊNCIA HIERÁRQUICA ENTRE OS DISCENTES
DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) E OS DISCENTES
DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE
ADMINISTRAÇÃO E OFICIAIS ESPECIALISTAS (CHOAE)
DEVERÁ SER OBSERVADA NA SEGUINTE ORDEM:

I - ALUNOS DO CURSO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS
E ESPECIALISTAS E  ALUNOS DO CURSO DE OFICIAIS DO 3º
ANO – CFO/3;

III - ALUNOS OFICIAIS DO 2º ANO – CFO/2
IV - ALUNOS OFICIAIS DO 1º ANO – CFO/1.
DEVE SER CONSIDERADO QUE O SUBTENENTE AO SER

SELECIONADO PARA O CURSO HABILITAÇÃO DE OFICIAIS
ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS JÁ POSSUEM MAIS DE
25 ANOS DE SERVIÇOS, SOMANDO VALORES E EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAIS NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PRESTADOS ÀS CORPORAÇÕES MILITARES
E A SOCIEDADE MARANHENSE. SÃO MILITARES QUE AO
SEREM SELECIONADOS PARA O CHOAE, MUITOS NA GRANDE
MAIORIA, PELO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADOS JÁ ESTÃO
NA IMINÊNCIA PARA A APOSENTADORIA OU A RESERVA
REMUNERADA, E SE NADA FOR MUDADO PARA ESSES
MILITARES,  SEUS SONHOS DE INGRESSAR NO OFICIALATO
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SERÃO FRUSTRADOS E CARREGARÃO UM SENTIMENTO DE
DECEPÇÃO PELA FALTA DE RECONHECIMENTO
PROFISSIONAL. POIS AINDA SIM CARREGAM UM
SENTIMENTO DE DESIGUALDADE E INFERIORIDADE POR
CONCLUÍREM O CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS E SEM
PERSPECTIVAS DE PROMOÇÃO AO OFICIALATO, AINDA
PERMANECEM NA MESMA CONDIÇÃO DE SUBTENENTES.
ESSES PROFISSIONAIS PRECISAM REVIGORAR SUAS FORÇAS
DIARIAMENTE, E O RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
ATRAVÉS DA ASCENSÃO FUNCIONAL NO SENTIDO DO QUE
ESTAMOS SOLICITANDO É CERTAMENTE MANTER UM
OLHAR ESPECIAL EM QUEM, COMO JÁ DITO ACIMA, PELO
PROFISSIONALISMO EVIDENCIADO DIUTURNAMENTE POR
ESSES MILITARES, E PELO APEGO A UMA VIDA QUE EXIGE
ESPÍRITO DE SACERDÓCIO E INABALÁVEL VOCAÇÃO
CASTRENSE.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 DE MAIO DE 2020. – HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - PROCURADORA DA
MULHER

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

INDICAÇÃO Nº 739 2020

SENHOR PRESIDENTE,

NA FORMA REGIMENTAL REQUEIRO A V. EXA. QUE,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO,
SOLICITANDO A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROCON
NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, INTEGRANTE DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUIS, PARA PRESTAÇÃO
DE RELEVANTES SERVIÇOS À POPULAÇÃO RAPOSENSE, TAIS
COMO:

- ANTECEDENTES CRIMINAIS;
- BALCÃO DO CIDADÃO (1° E 2° VIA DE CPF,

CERTIDÕES ONLINE, 2° VIA DE CONTAS, OUTROS SERVIÇOS
ONLINE;

- COREN;
- EMISSÃO DE 1º E 2º VIA DE RG;
- ENTREGA DE RG;
- PESQUISA DE RG;
- PROCON;
- SINE.
O PROCON É UM ÓRGÃO IMPORTANTE NA DEFESA

DOS DIREITOS DO CIDADÃO, BEM COMO BEM COMO NA
EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E OUTROS SERVIÇOS.
PORTANTO, CONTAMOS COM O APOIO DO ILUSTRE
GOVERNADOR FLAVIO DINO NO SENTIDO DA IMPLANTAÇÃO
DE UMA UNIDADE DESSE ÓRGÃO NO MUNICÍPIO DE RAPOSA.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 DE MAIO DE 2020. - HELENA
DUAILIBE – DEPUTADA ESTADUAL - PROCURADORA DA
MULHER

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 210/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando RAMON
FELIPE PIMENTEL PINTO MORAES, para o  Cargo em Comissão,

Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 211/2020, de 28 de maio de 2020, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 180/2020, que nomeou JANDY WARLLY
DAS CHAGAS PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 055 de 22 de abril do ano em curso.

Nº 212/2020, de 28 de maio de 2020,  nomeando DIERLLYSON
CARVALHO ROCHA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste  Poder,  a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 213/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando MARCOS
COSTA CARVALHO JUNIOR, para o  Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste  Poder,  a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 214/2020, de 28 de maio de 2020, exonerando AMÉLIA
JORGE DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de junho do ano em curso.

Nº 215/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando GLACY KELLY
TEIXEIRA DINIZ, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a partir do dia 1º
de junho do ano em curso.

Nº 216/2020, de 28 de maio de 2020, exonerando MAUD DE
SOUSA GONÇALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
junho do ano em curso.

Nº 217/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando MARCELO
AUGUSTO BRINGEL LEITE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste  Poder,  a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 218/2020, de 28 de maio de 2020, exonerando ELIANE
ARAÚJO MOREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 219/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando MARCOS
ANTONIO MORAES RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder,  a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 220/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando LUCICLEIDE
LIMA GONÇALVES, para o  Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste  Poder,  a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 221/2020, de 28 de maio de 2020, exonerando, a pedido,
DIONILO GONÇALVES COSTA JUNIOR, do Cargo em Comissão de
Diretor de Saúde e Medicina Ocupacional, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 222/2020, de 28 de maio de 2020, nomeando MELINA SÁ
VIEIRA COSTA, para o Cargo em Comissão de Diretor de Saúde e
Medicina Ocupacional, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de junho do ano em curso.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 004/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 177/2020, de

autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que obriga, no Estado do
Maranhão, os Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e os
órgãos responsáveis pelo ensino fundamental e médio, solicitar informações
dos dados da fatura de energia elétrica e NIS quando da efetivação das
matrículas e realização de outros cadastros, e dá outras providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, os órgãos responsáveis
pelo ensino público fundamental e médio no Estado do Maranhão deverão
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requerer, ao tempo da matrícula, que os interessados informem o número
de identificação social e o número de cadastro junto à distribuidora de
energia elétrica, requerendo a apresentação de fatura de energia recente e o
NIS do responsável pelo estudante.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade (Parecer nº 340/2020), vem agora o projeto a esta Comissão
para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento
Interno.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva aprimorar
os instrumentos de buscas de famílias de baixa renda com vistas a aumentar
o número de beneficiários do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica no
Estado do Maranhão, conferidos pela Lei Federal nº 12.212/10, de 20 de
janeiro de 2010, por meio da atuação dos profissionais da rede de educação
e também de funcionários do CRAS de todos os Municípios do Estado.

A medida ora proposta visa traçar um panorama no âmbito estadual
e servirá de referência para a formulação de políticas públicas e execução
de programas na área de assistência social (Programa Tarifa Social de
Energia Elétrica no Estado do Maranhão). Por isso é de suma importância
que os dados quando inseridos no sistema sejam da maior fidedignidade,
cabendo à Secretaria de Educação – SEDUC a principal função que é a de
conferir os dados informados.

Do exame da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores
da Administração Pública, dentre os quais podemos citar a isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário
é conveniente, pois interessa, convém e satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à utilidade pública.

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

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 177/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston Sousa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Doutora Helena Duailibe
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 005/2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

148/2020, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notificarem o Laboratório
Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado da

Saúde em caso de suspeição ou confirmação de casos de Coronavírus
(COVID-19) e outras doenças infecciosas, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Com anexação do Projeto de lei nº 150/2020, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, nos termos do art. 141 do
Regimento Interno.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº
337/2020). Vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o
quanto ao mérito, nos termos regimentais, visto que compete à esta
Comissão a análise das proposituras relativas à saúde em geral e serviços
de saúde pública.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e
relevância da proposição.

A propositura de lei sob exame é de grande relevância para ações
de interesse público, para que se tenha conhecimento dos exames que vêm
sendo realizados em todo Estado, garantindo a possibilidade de criar um
biobanco de amostragens de compartilhamento entre órgãos de saúde e
entidades da administração pública federal, estadual e municipal de dados
essenciais à identificação de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus
(COVID-19), com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão, pois trata-se de uma medida essencial para que se tenha uma
visão mais realista de doenças classificadas como endemias, epidemias ou
pandemias, inclusive no caso do novo Coronavírus (COVID-19) e outras
doenças infecciosas, no Estado do Maranhão.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 148/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam, de conformidade

com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de
2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 148/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01  de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ciro Neto
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Vinícius Louro

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 008/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 180/2020, de

autoria do Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre o tempo máximo
de manifestação dos Planos de Saúde sobre autorização de procedimentos
requisitados para pacientes com COVID-19.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, fica estabelecido às
operadoras de planos de saúde a obrigação de manifestarem-se no prazo
máximo de 6 (seis) horas sobre os procedimentos requisitados pelos médicos
para tratamento de pacientes com COVID-19.
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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 339/2020). 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
visa a proteção dos consumidores maranhenses ao proibir a conduta
reincidente e abusiva das operadoras de planos de saúde de silenciar durante
tempo excessivo quanto aos procedimentos requisitados pelos médicos
no tratamento dos pacientes infectados pelo corona vírus.

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 as medidas preventivas
propostas, objetivam amparar o consumidor durante o período do plano
de contingência do novo corona vírus (COVID-19), 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 180/2020.

É o voto.

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

das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 180/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Zé Inácio
Deputado Leonardo Sá

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 009/2020

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

Lei nº 174/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
altera a lei ordinária estadual nº 11.259 de 14 de maio de 2020, que dispõe
sobre os descontos nas mensalidades das instituições de ensino durante a
suspensão das atividades em virtude da Covid-19.

Em síntese, o projeto de lei em epígrafe, propõe corrigir uma
inadequação na Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 14 de maio de 2020,
que dispõe sobre os descontos nas mensalidades das instituições de ensino
durante a suspensão das atividades em virtude da Covid-19, no que diz
respeito à correção celeumas interpretativos quanto a aplicação das
obrigações criadas pela Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 2020, vez que
as instituições de ensino estão se recusando a aplicar preteritamente os
descontos que são devidos desde a suspensão das atividades presenciais.

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 367/2020). 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 propositura de lei tem por escopo regulamentar os efeitos
anteriores à promulgação da referida lei, na medida em que acrescentou-se
que os descontos não concedidos antes da publicação da lei deverão ser
efetuados nas mensalidades vincendas correspondentes ao desconto devido
em cada mês não usufruído anteriormente, para que os consumidores não
sejam prejudicados pela morosidade natural da tramitação legislativa, já
que o fato gerador do desconto deu-se em 16 de março de 2020, com a
publicação do Decreto nº 35.662, e a lei só foi sancionada pelo Poder
Executivo em 14 de maio de 2020, ou seja, 59 dias, acumulando, assim,
dois meses de descontos que não foram repassados aos consumidores,
como bem registra a justificativa do autor da proposição.

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 as medidas preventivas
propostas, objetivam amparar o consumidor durante o período do plano
de contingência do novo corona vírus (COVID-19), considerando, para
tanto, que as instituições de ensino estão com as despesas reduzidas com
itens como a manutenção do espaço, água, energia, por estarem suspensas
as atividades presenciais, é justo que os estudantes e/ou seus responsáveis
financeiros que também tiveram seus rendimentos afetados, tenham a sua
mensalidade reduzida,  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 174/2020.

É o voto.

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

das Minorias votam, de conformidade com o que dispõe a Resolução
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de
Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de
Lei nº 174/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Fábio Macedo
Deputado Zé Inácio
Deputado Leonardo Sá

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 337/2020

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

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 148/2020, de
autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a obrigatoriedade
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dos laboratórios da rede privada notificarem o Laboratório Central de
Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado da Saúde em
caso de suspeição ou confirmação de casos de Coronavírus (COVID-19)
e outras doenças infecciosas, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, os laboratórios de
análises clínicas e todas as instituições e empresas que realizam exames
para identificação de doenças contagiosas deverão notificar imediatamente
o Laboratório Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria
de Estado da Saúde da ocorrência de suspeição ou confirmação de casos de
doenças classificadas como endemias, epidemias ou pandemias, inclusive
no caso do novo Coronavírus (COVID-19) e outras doenças infecciosas,
no Estado do Maranhão.

Convém relatar que matéria no mesmo sentido foi apresentada
pelo Senhor Deputado Wellington do Curso (Projeto de Lei nº 150/2020),
dispondo sobre a obrigatoriedade dos laboratórios notificarem a Secretaria
de Saúde em caso de suspeição ou confirmação de casos de COVID-19 e
outras doenças infecciosas e dá outras providências.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias idênticas
ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a mais antiga, desde
que possível o exame em conjunto.

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou
conexa a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por
ocasião da distribuição, de ofício, ou por determinação do
Presidente da Assembleia, mediante requerimento de Comissão
ou de Deputado. [grifo meu]”

Assim sendo, opina-se pela anexação do Projeto de Lei nº
150/2020, ao Projeto de Lei nº 148/2020, consoante os arts. 141 e 170
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do
Maranhão.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos entes
da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88 e Art. 12, inciso II,
alínea “m” da CE/89, senão vejamos:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo
às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a
competência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria,
caso em espécie. Portanto, a competência dos Estados para legislar sobre
a proteção e defesa da saúde é concorrente à União. E, nesse âmbito, a
União deve limitar-se a editar normas gerais.

Ademais, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.” O direito à saúde, como
está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por
autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o
acesso a ele.

 Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição sob exame, está dentro dos parâmetros constitucionais,
legislando sobre a proteção e defesa da saúde, sem interferir na livre iniciativa,
na medida em que o Estado pode atuar como agente regulador das atividades
econômicas em geral, a teor do que dispõe o artigo174, da CF/88:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.

 Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

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

do Projeto de Lei nº 148/2020, 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 148/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                     Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 339/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 180/2020, de
autoria do Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre o tempo máximo
de manifestação dos Planos de Saúde sobre autorização de procedimentos
requisitados para pacientes com COVID-19.

A manifestação de que trata o presente Projeto de Lei, deve ser
deve ser fundamentada e por escrito, seja ela autorizando ou negando o
procedimento.

Registra a justificativa da propositura de lei, que a medida visa a
proteção dos consumidores maranhenses ao proibir a conduta reincidente
e abusiva das operadoras de planos de saúde de silenciar durante tempo
excessivo quanto aos procedimentos requisitados pelos médicos no
tratamento dos pacientes infectados pelo corona vírus, visto que estamos
passando por uma pandemia mundial, a qual exige medidas rápidas,
principalmente na defesa da saúde e vida dos pacientes acometidos com a
COVID-19.

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos dos art. 24, VIII:
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“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
V – produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, pode-
se afirmar que a competência da União se resume à edição da normatização
geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros e o
Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas,
complementando a norma geral elaborada pela União (competência
suplementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88).

Neste contexto, se a União, porventura, não editar as normas
gerais, de acordo com a Constituição, os Estados-membros e o Distrito
Federal poderão exercer competência legislativa plena, para atenderem as
suas peculiaridades, logo, poderão editar normas suplementares, que
significa preencher vazios, adicionar, esclarecer, aperfeiçoar. E é exatamente
aquilo que Estados e Distrito Federal podem fazer, embora não possam
editar normas gerais, pois tal encargo só é conferido à União.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 180/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 180/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 340/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 177/2020, de
autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que obriga, no Estado do
Maranhão, os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e
outros órgãos responsáveis pelo ensino fundamental e médio, solicitar
informações dos dados da fatura de energia elétrica e NIS quando da
efetivação das matrículas e realização de outros cadastros, e dá outras
providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, os órgãos responsáveis
pelo ensino público fundamental e médio no Estado do Maranhão deverão
requerer, ao tempo da matrícula, que os interessados informem o número
de identificação social e o número de cadastro junto à distribuidora de
energia elétrica, requerendo a apresentação de fatura de energia recente e o
NIS do responsável pelo estudante.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva aprimorar
os instrumentos de buscas de famílias de baixa renda com vistas a aumentar
o número de beneficiários do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica no
Estado do Maranhão, conferidos pela Lei Federal nº 12.212/10, de 20 de
janeiro de 2010, por meio da atuação dos profissionais da rede de educação
e também de funcionários do CRAS de todos os Municípios do Estado,
como bem esclarece a justificativa que acompanha a propositura de lei.

Os poderes públicos devem buscar os meios e instrumentos para
promover condições de igualdade real e efetiva e não somente contentar-se
com a igualdade formal, em respeito a um dos objetivos fundamentais da
República: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.

Com efeito, um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil é a erradicação da pobreza e da marginalização bem
como a redução das desigualdades sociais e regionais; igualdade de condições
para todos os cidadãos, a teor do que dispõe o inciso III, do artigo 3º da
CF/88, que demonstra o que deve ser adotado pelo Poder Público, na
administração dos entes federativos.

Este é mais um objetivo que tem por base a noção de igualdade
material (tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente). Esse
dispositivo constitucional legitima a atuação estatal mediante ações
afirmativas com o objetivo de garantir a igualdade material. Trata-se,
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portanto, de um elemento socioideológico da Lei Maior que demonstra o
compromisso do Estado com a concretização dos objetivos fundamentais.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art.
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de iniciativa
privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o tema a
reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da Constituição
Estadual.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, o
Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios gerais
admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a aprovação
dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível aplicar tal
entendimento em normativo estadual.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

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

do Projeto de Lei nº 177/2020 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,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 177/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 341/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de São Francisco do

Brejão, o Senhor Prefeito Adão de Sousa Carneiro, através do Ofício nº
029 datado de 25 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de São
Francisco do Brejão, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto
Estadual nº 35.672, de 16 de março de 2020, que dispôs, no âmbito do
Estado do Maranhão, sobre as medidas de calamidade pública em saúde
pública de importância internacional, bem como o Decreto Municipal nº
023, de 11 de maio de 2020.

Aduz o Ofício nº 029 de 25 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a necessidade de
potencializar a manutenção da rede municipal na atenção primária, uma
vez que o atendimento da saúde destina-se a uma grande necessidade nas
áreas rurais e urbana deste município sendo a área rural de difícil acesso em
virtude das distâncias e deslocamentos e observa a rápida proliferação do
coronavírus no território do município, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de São
Francisco do Brejão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 047/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de São Francisco do Brejão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São Francisco
do Brejão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 023, de 11 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de São Francisco do Brejão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

    É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
047/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 342/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Filomena do

Maranhão, o Senhor Prefeito Idan Torres Chaves, através do Ofício nº 026
datado de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Santa Filomena
do Maranhão, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual
nº 35.672, de 16 de março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do
Maranhão, sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de
importância internacional, bem como o Decreto Municipal nº 014, de 31
de março de 2020.

Aduz o Ofício nº 026 de 14 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a necessidade de
estabelecer medidas de prevenção e de instalações de rotinas nos pronto
atendimentos, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Santa
Filomena do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 048/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Santa Filomena do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Santa Filomena
do Maranhão, em todo território do Município, para fins de
medidas complementares sobre prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus, COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 014, de
31 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Santa Filomena do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
048/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 343/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Peritoró, o Senhor

Prefeito Jozias Lima Oliveira, através do Ofício nº 035 datado de 19 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Peritoró, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual nº 35.672, de 16 de março de
2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional, bem
como o Decreto Municipal nº 012, de 11 de maio de 2020.

Aduz o Ofício nº 035 de 19 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a necessidade de
prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus,
nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
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reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Peritoró,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 049/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Peritoró.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Peritoró, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus,
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),
nos termos do Decreto Municipal nº 012, de 11 de maio de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de Peritoró.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
049/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 344/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Maracaçumé, o

Senhor Prefeito Francisco Gonçalves de Souza Lima, através do Ofício nº
194 datado de 22 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Maracaçumé, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Municipal
nº 06, de 26 de março de 2020.

Aduz o Ofício nº 194 de 22 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a necessidade de
adoção de medidas de prevenção e contenção da pandemia causada pelo
novo coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 65 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Maracaçumé, na forma seguinte:
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Projeto de Decreto Legislativo nº 050/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Maracaçumé.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Maracaçumé,
em todo território do Município, para fins adoção de medidas
de prevenção e contenção da pandemia causada pelo novo
coronavírus, COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 06, de 26
de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Maracaçumé.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
050/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 345/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Coelho Neto, o

Senhor Prefeito Américo de Sousa dos Santos, através do Ofício nº 119
datado de 20 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Coelho
Neto, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual nº 35.672,
de 16 de março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional, bem como o Decreto Municipal nº 459, de 04 de maio de
2020.

Aduz o Ofício nº 119 de 20 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a necessidade de
prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID 19), nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação

feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Coelho
Neto, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 051/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Coelho Neto.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Coelho Neto,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus,
COVID 19, (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),
nos termos do Decreto Municipal nº 459, de 04 de maio de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de Coelho Neto.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
051/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
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Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 346/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Rico do

Maranhão, a Senhora Prefeita Tatyana Andrea Mendes Sereno, através do
Ofício nº 041 datado de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de Porto Rico do Maranhão, neste Estado, motivado e justificado pela
ocorrência da situação de pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-
19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 167, de 05 de maio de 2020,
com a consequente atribuição das exceções dispostas na LRF, dentre elas
a suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas nos
arts. 23, 31 e 70 do diploma legal, bem como com a dispensa do alcance
dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA/2020, e
da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º
101/2000.

Aduz o Ofício que “a emergência do surto do Coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia nacional,
estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com esmorecimento da
trajetória de recuperação econômica que vinha se construindo e consequente
diminuição significativa da arrecadação da União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca tendência
de decréscimo de receitas e elevação das despesas do Município de Porto
Rico do Maranhão, os mecanismos de contingenciamento exigidos
bimestralmente pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão
inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais do Município, o
próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública em apreço.”

 A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,

portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Porto
Rico do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 052/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Porto Rico do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Rico do
Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 167, de 05 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Porto Rico do Maranhão,
Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
052/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 347/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Duque Bacelar, o

Senhor Prefeito Jorge Luiz Brito de Oliveira, através do Ofício nº 33,
datado de 11 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Duque
Bacelar, neste Estado, motivado e justificado pela ocorrência da situação
de pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo
Decreto Municipal n.º 11, de 07 de maio de 2020, com a consequente
atribuição das exceções dispostas na LRF, dentre elas a suspensão da
contagem dos prazos e das disposições estabelecidas nos arts. 65 do
diploma legal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.
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Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo

entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Duque
Bacelar, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 053/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Duque Bacelar.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Duque Bacelar,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 11, de 07
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Duque Bacelar, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

           É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
053/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 348/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de São Roberto, o

Senhor Prefeito Raimundo Gomes de Lima, através do Ofício nº 031
datado de 18 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de São Roberto,
neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual nº 35.677, de
21 de março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional, bem como o Decreto Municipal nº 006, de 30 de abril de
2020.

Aduz o Ofício nº 031 de 18 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos o quadro de pandemia
do novo coronavírus (COVID 19), dos reflexos sociais, econômicos e de
saúde pública e ainda, a necessidade de atuação dos Poderes do Estado do
Maranhão para a proteção de todos os maranhenses, nos termos do art. 65
da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de São
Roberto, na forma seguinte:
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Projeto de Decreto Legislativo nº 054/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de São Roberto.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São Roberto,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus,
COVID 19, (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),
nos termos do Decreto Municipal nº 006, de 30 de abril de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de São Roberto.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É  voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
054/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 349/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Itaipava do Grajaú,

o Senhor Prefeito João Gonçalves de Lima Filho, através do Ofício nº 12,
datado de 19 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Itaipava do
Grajaú, neste Estado, motivado e justificado pela ocorrência da situação de
pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto
Municipal n.º 013, de 06 de abril de 2020, com a consequente atribuição
das exceções dispostas na LRF, dentre elas a suspensão da contagem dos
prazos e das disposições estabelecidas nos arts. 65 do diploma legal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,

consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Itaipava
do Grajaú, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Itaipava do Grajaú.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Itaipava do
Grajaú, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 013, de 06 de abril de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Itaipava
do Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
055/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 350/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de João Lisboa, o

Senhor Prefeito Jairo Madeira de Coimbra, através do Ofício nº 39, datado
de 20 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de João Lisboa, neste
Estado, motivado e justificado pela ocorrência da situação de pandemia
decorrente do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto Municipal
n.º 032, de 17 de maio de 2020, com a consequente atribuição das exceções
dispostas na LRF, dentre elas a suspensão da contagem dos prazos e das
disposições estabelecidas no art. 65 do diploma legal.

Aduz o ofício que “a luz do permissivo contido no art. 65 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, faz-se necessário a utilização da medida lá
prevista, de forma excepcional, no escopo de que, reconhecida a calamidade
pública pela Assembleia Legislativa, o Município de João Lisboa seja
dispensado do atingimento dos resultados fiscais e demais limites, prazos
e procedimentos, conforme art. 65 da referida Lei Complementar”.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de João
Lisboa, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 056/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de João Lisboa.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de João Lisboa,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 032, de 17 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de João
Lisboa, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
056/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 351/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Nina Rodrigues, o

Senhor Prefeito Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, através do Ofício nº
034, datado de 22 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Nina
Rodrigues, neste Estado, motivado e justificado pela ocorrência da situação
de pandemia com o risco potencial de a da doença atingir a população em
geral de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificadas como de transmissão interna, decorrente do Coronavírus
(COVID-19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 11, de 14 de abril de
2020, com novas medidas para evitar a transmissão comunitária do
Coronavírus, diante da intensificação do contágio e da fase de pico como
preveem os órgãos de saúde pública do País e do Estado.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
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sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Nina
Rodrigues, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 059/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Nina Rodrigues,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 11, de 14
de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
059/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 352/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Santo Amaro do

Maranhão, a Senhora Prefeita Luziane Lopes Rodrigues Lisboa, através
do Ofício nº 150, datado de 21 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de Santo Amaro do Maranhão, neste Estado, motivado e justificado pela
ocorrência da situação de pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-
19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 015, de 14 de maio de 2020,
com a consequente atribuição das exceções dispostas na LRF, dentre elas
a suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas no
art. 65 do diploma legal.

Aduz o ofício que “julga-se importante, assim, o reconhecimento
por esta Casa Legislativa, do estado de calamidade pública no âmbito
municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo
coronavírus, para que, conforme autorizado pelo art. 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Município de Santo Amaro do Maranhão seja
dispensado do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho
prevista no art. 9º da referida Lei Complementar”.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Santo
Amaro do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 058/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Santo Amaro do Maranhão.
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Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Santo Amaro
do Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 015, de 14 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Santo
Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
058/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 353/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Turilândia, o Senhor

Prefeito Alberto Magno Serrão Mendes, através do Ofício nº 021, datado
de 26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Turilândia, neste Estado,
motivado e justificado pela ocorrência da situação de pandemia decorrente
do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 13, de
01 de maio de 2020, com a consequente atribuição das exceções dispostas
na LRF, dentre elas a suspensão da contagem dos prazos e das disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 do diploma legal, bem como com a
dispensa do alcance dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária
Anual - LOA/2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar n.º 101/2000.

Aduz o Ofício que “a emergência do surto do Coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia nacional,
estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com esmorecimento da
trajetória de recuperação econômica que vinha se construindo e consequente
diminuição significativa da arrecadação da União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca tendência
de decréscimo de receitas e elevação das despesas do Município de
Turilândia, os mecanismos de contingenciamento exigidos bimestralmente
pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão inviabilizar, entre
outras políticas públicas essenciais do Município, o próprio combate à
enfermidade geradora da calamidade pública em apreço.”

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à

reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Turilândia, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 057/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Turilândia, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Turilândia, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 13, de 01
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Turilândia, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
057/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 354/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do

Maranhão, o Senhor Prefeito Emmanuel da Cunha Santos Aroso Neto,
através do Ofício nº 049, datado de 25 de maio de 2020, solicita o
reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública
no Município de Alto Alegre do Maranhão, neste Estado, motivado em
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1 e para fins
de prevenção e de enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus),
declarada pelo Decreto Municipal n.º 021, de 23 de março de 2020, com a
consequente atribuição das exceções dispostas na LRF, dentre elas a
suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas no art.
65 do diploma legal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Alto
Alegre do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 060/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Alto Alegre do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do
Maranhão, em todo território do Município, em virtude do
aumento do número de infecções pelo vírus H1N1 e para fins
de prevenção e de enfrentamento à COVID-19, nos termos do
Decreto Municipal nº 021, de 23 de março de 2020, que declara
o estado de calamidade pública no Município de Alto Alegre do
Maranhão, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
060/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  355/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Satubinha, a Senhora

Prefeita Dulce Maciel Pinto da Cunha, através da Mensagem Municipal nº
062, datado de 23 de maio de 2020, solicita o reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Satubinha, neste Estado, para fins proteção à coletividade e enfrentamento
à COVID-19, declarada pelo Decreto Municipal n.º 035, de 23 de maio de
2020, com a consequente atribuição das exceções dispostas na LRF, dentre
elas a suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas
no art. 65 do diploma legal.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
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sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Satubinha, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 061/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Satubinha.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Satubinha, em
todo território do Município, para fins de proteção à coletividade
e de enfrentamento à COVID-19, nos termos do Decreto
Municipal nº 035, de 23 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Satubinha, Estado do
Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
061/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 356/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Imperatriz, o Senhor

Prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, através do Ofício nº 170,
datado de 26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Imperatriz,
neste Estado, motivado e justificado pelo aumento significativo dos casos
de Covid-19 em Imperatriz, o que acarretou na super lotação dos leitos de
UTI’s e o surgimento de novas ações para o enfrentamento da pandemia,
declarada pelo Decreto Municipal n.º 23, de 21 de março de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Imperatriz, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 062/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Imperatriz,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 23, de
21 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
062/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 357/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Raposa, a Senhora

Prefeita Thalyta Medeiros de Oliveira, através do Ofício nº 034, datado de
14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Raposa, neste Estado,
motivado e justificado pela confirmação do primeiro caso positivo de
COVID-19, declarada pelo Decreto Municipal n.º 52, de 23 de março de
2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Raposa,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 063/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Raposa, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Raposa, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 52, de
23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Raposa, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
063/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 358/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Axixá, a Senhora

Prefeita Maria Sônia Oliveira Campos, através do Ofício nº 058, datado de
26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Axixá, neste Estado,
motivado e justificado pela pandemia de COVID-19 no âmbito do
Município de Axixá, declarada pelo Decreto Municipal n.º 010, de 11 de
maio de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.
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Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo

entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Axixá,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 066/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Axixá, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Axixá, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento
ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),
nos termos do Decreto Municipal n.º 010, de  10 de maio de
2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de Axixá, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
066/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 359/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Morros, o Senhor

Prefeito Sidrack Santos Feitosa, através do Ofício nº 97, datado de 26 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Morros, neste Estado,
motivado e justificado pela grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças
públicas do Município, declarada pelo Decreto Municipal n.º 012, de 14
de maio de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Morros,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 064/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Morros, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
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pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Morros, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 012, de
14 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Morros, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
064/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 360/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Brejo, o Senhor

Prefeito José Farias de Castro, através do Ofício nº 61, datado de 27 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Brejo, neste Estado,
motivado e justificado pela forte precipitação de chuva em pequeno espaço
de tempo que acarretou diversos danos, bem como a grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas
repercussões nas finanças públicas do Município, declarada pelos Decretos
Municipais n.º 012, de 21 de abril de 2020 e nº 17, de 25 de maio de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem

natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Brejo,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 065/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Brejo, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Brejo, em
todo território do Município, para fins recuperação da situação
de emergência nas áreas afetadas por enxurradas (COBRADE –
12.200) e de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
dos Decretos Municipais n.º 012, de 21 de abril de 2020 e nº 17,
de 25 de maio de 2020, que declaram o estado de calamidade
pública no Município de Brejo, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
065/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 361/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Monção, a Senhora

Prefeita Klautenis Deline Oliveira Nussrala, através do Ofício nº 038,
datado de 26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Monção,
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neste Estado, motivado e justificado pela pandemia internacional surgida
pelo Covid-19, declarada pelo Decreto Municipal n.º 007, de 03 de abril de
2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Monção,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 067/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Monção, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pela Chefe do Poder Executivo do Município de Monção, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 007, de
03 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Monção, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
067/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 362/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de São Raimundo do

Doca Bezerra, o Senhor Prefeito Seliton Miranda de Melo, através do
Ofício nº 061, datado de 26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de São Raimundo do Doca Bezerra, neste Estado, motivado e justificado
pela grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavirus
e suas repercussões nas finanças públicas no referido Município, declarada
pelo Decreto Municipal n.º 009, de 20 de maio de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de São
Raimundo do Doca Bezerra, na forma seguinte:
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Projeto de Decreto Legislativo nº 068/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São Raimundo
do Doca Bezerra, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 009, de 20 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de São Raimundo do Doca
Bezerra, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
068/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 363/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Franco, o

Senhor Prefeito Nelson Horácio Macedo Fonseca, através do Ofício nº
045, datado de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Porto
Franco, neste Estado, motivado e justificado pela necessidade de prevenção
e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus – COVID-19,
declarada pelo Decreto Municipal n.º 058, de 25 de março de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),

sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Porto
Franco, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 072/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Franco,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 058, de
25 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
072/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R  Nº 364/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Bela Vista do

Maranhão, o Senhor Prefeito José Augusto Sousa Veloso Filho, através do
Ofício nº 71, datado de 29 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Bela Vista do Maranhão, neste Estado, motivado e justificado pela
notificação de casos de contaminação pela COVID-19 e da necessidade de
assistência à população, mobilização de recursos em nível local e/ou
complementados com o aporte de recursos estaduais e federais, declarada
pelo Decreto Municipal n.º 009, de 23 de março de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Bela
Vista do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 071/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Bela Vista do Maranhão, Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Bela Vista do
Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 009, de 23 de março de 2020, que declara o estado

de calamidade pública no Município de Bela Vista do Maranhão,
Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
071/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 365/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Passagem Franca,

o Senhor Prefeito Marlon Saba de Torres, através do Ofício nº 85, datado
de 19 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Passagem Franca, neste
Estado, motivado e justificado pelo agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia do coronavírus (COVID- 19), declarada pelo
Decreto Municipal n.º 12, de 25 de março de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
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superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Passagem
Franca, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 070/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Passagem Franca, Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Passagem
Franca, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 12, de
25 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Passagem Franca, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
070/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 366/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Serrano do

Maranhão, o Senhor Prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, através da
Mensagem nº 002, datada de 26 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de Serrano do Maranhão, neste Estado, motivado e justificado pelo quadro
de pandemia do novo coronavirus, dos reflexos sociais, econômicos e de
saúde pública, e ainda da necessidade de atuação do Poder Público Municipal
para proteção de todos os munícipes, declarada pelo Decreto Municipal
n.º 107, de 29 de abril de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de Serrano
do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 069/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Serrano do Maranhão, Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Serrano do
Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal n.º 107, de 29 de abril de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Serrano do Maranhão,
Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
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Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
069/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 367/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 174/2020, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que altera a lei ordinária
estadual nº 11.259 de 14 de maio de 2020, que dispõe sobre os descontos
nas mensalidades das instituições de ensino durante a suspensão das
atividades em virtude da Covid-19.

Em síntese, o projeto de lei em epígrafe, propõe corrigir uma
inadequação na Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 14 de maio de 2020,
que dispõe sobre os descontos nas mensalidades das instituições de ensino
durante a suspensão das atividades em virtude da Covid-19, no que diz
respeito à correção celeumas interpretativos quanto a aplicação das
obrigações criadas pela Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 2020, vez que
as instituições de ensino estão se recusando a aplicar preteritamente os
descontos que são devidos desde a suspensão das atividades presenciais.

Por isso, deixa-se claro que, para efeito de interpretação do art. 1º,
I, II e III, a aplicação da Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de 2020 deve-se
dar a partir da data de publicação do Decreto nº 35.662, de 16 de março de
2020. Conclusão que pode ser extraída por interpretação teleológica da
norma, mas a má-fé tem obstruído. Frise-se que há decisão judicial proferida
pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, na Ação Civil Pública nº
0813752-52.2020.8.10.0001 determinando o cumprimento da legislação,
ante tantas recusas dos administradores das instituições de ensino, como
bem esclarece o autor da propositura de lei.

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

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição e o entendimento
jurisprudencial é pacífico quanto a competência legislativa concorrente em
matéria de defesa do consumidor.

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

e o limite de um direito privado construído sob seu sistema de valores e
incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

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

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

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

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

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

 O Código de Defesa do Consumidor prevê que são Direitos
Básicos do Consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a teor do
que dispõe o artigo 6º, inciso V.

Infere-se do retro mencionado artigo a aplicação da teoria da base
objetiva do negócio jurídico, que leciona que a modificação contratual
poderá ocorrer independentemente da imprevisibilidade de fato
superveniente que enseja a revisão contratual, conferindo maior proteção
ao mais vulnerável da relação de consumo, qual seja, o consumidor.

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 174/2020 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
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de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 174/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 368/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Buritirana, o Senhor

Prefeito Vagtonio Brandão dos Santos, através do Ofício nº 027, datado de
01 de junho de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Buritirana, neste Estado,
motivado e justificado pela necessidade de adotar medidas administrativas
extraordinárias no regular andamento da Administração Pública Municipal,
declarada pelo Decreto Municipal n.º 019, de 01 de junho de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação
feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente,
consubstanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e,
posteriormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput),
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis,
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de
definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas,
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público
determinadas situações de gravidade e perturbação, que demandassem
grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando o
comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa ao
Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua
superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, necessário e
imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do estado de
calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, não oferecendo,
portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de

reconhecimento do estado de calamidade pública do Município de
Buritirana, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 073/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade
pública no Município de Buritirana, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Buritirana, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal n.º 019, de
01 de junho de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Buritirana, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
073/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 01 de junho de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio

Of. nº   005 /20-GDAG

São Luís, em 01 de junho de 2020. .

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís -Ma

Senhor Presidente;

Nos termos do art. 68, § 2º do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, comunico a V.Exa. que reassumi o
mandato de Deputada Estadual em virtude da minha exoneração, a pedido,
do cargo de Secretária de Estado da Mulher.

Solicito a adoção das providencias regimentais decorrentes deste
comunicado.

Atenciosamente,

ANA DE NAZARÉ PEREIRA SILVA MACEDO MENDONÇA
Deputada Ana do Gás.
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