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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 15.06.2021 (TERÇA-FEIRA)

I – MEDIDA PROVISÓRIA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 356/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO, ALTERA A LEI Nº 11.367, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2020, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE PAGA-
MENTO E PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RE-
LACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS 
À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTER-
MUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) VENCIDOS ATÉ 31 
DE JULHO DE 2020. COM PARECER  FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=22032

II - PARECER EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 226/2021 DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL 
AO  PROJETO DE LEI Nº 031/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO, QUE DISPÕE SOBRE A CAMPANHA DE 
COMBATE AOS GOLPES FINANCEIROS PRATICADOS CONTRA 
OS IDOSOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.  

III– PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

3. PROJETO DE LEI Nº 270/2021,DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI, NO CA-
LENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA 
ESTADUAL DO TERÇO DOS HOMENS”, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO WENDELL LAGES.

http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/consultas/materia/mate-
ria_mostrar_proc?cod_materia=21928

TRANSFERIDO DEVIDA A AUSENCIA DA AUTORA. (3 
SESSÃO)

IV - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 051 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 497/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA RELA-
TOR  DEPUTADO WENDELL LAGES.

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 508/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CODÓ RELATOR 
DEPUTADO WENDELL LAGES.

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 053 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 512/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE 
RELATOR  DEPUTADO WENDELL LAGES.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

7. REQUERIMENTO Nº233/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÃO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SE-
NHOR JEFERSON POTELA E AO COMANDANTE DA POLÍCIA 
MILITAR DO MARANHÃO, CORONEL PEDRO RIBEIRO, SOBRE 
AS VIATURAS (PLACA DO VEÍCULO, CHASSI, ANO E MODE-
LO) E RESPECTIVO BATALHÃO DE POLÍCIA A QUE ESTÃO CE-
DIDAS. INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECISÃO 
DA MESA, AO PLENÁRIO. 

8. REQUERIMENTO Nº 246/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUBMETIDO AO REGIME DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA LOGO APÓIS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O 
PROJETO DE LEI Nº 301/2021, DE SUA AUTORIA .

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
9. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO DA GESTÃO,  PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES – SEGEP,  SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COE-
LHO ALMEIDA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CON-
TRIBUIÇÃO PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS 
MILITARES, SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR E SE 
ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA INATI-
VIDADE. TRANSFERIDO DA SESÃO ANTERIOR, PEDIDO DO 
AUTOR. 

10. REQUERIMENTO Nº 230/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, AO PREFEITO MUNICIPAL DE 
SÃO LUÍS, SENHOR EDUARDO SALIM BRAIDE E AO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS,  SENHOR JOEL 
NUNES JÚNIOR, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A LO-
CALIZAÇÃO DOS 120 (CENTO E VINTE) LEITOS ESPECIALI-
ZADOS PARA TRATAMENTOS DE COVID-19, CUJA ABERTURA 
VEM SENDO AMPLAMENTE DIVULGADA PELA PREFEITURA 
DE SÃO LUÍS, BEM COMO A ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDA-
DE DE LEITOS DE ENFERMARIA E DE UTI. INDEFERIDO.

11. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO,  O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO, SOLI-
CITANDO  INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETA-
RIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂN-
CIA CLASSI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR A 
PEDIDO DO AUTOR.

12. REQUERIMENTO Nº 171/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PROCURADOR-
-CHEFE DA REPÚBLICA NO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ RAI-
MUNDO LEITE FILHO, SOLICITANDO CÓPIA DO RELATÓRIO 
REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 02 /2021/GIAC/MPF. 
TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR A PEDIDO DO AU-
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13. REQUERIMENTO Nº 173/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE 
DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS (MOB), SENHOR DANIEL CARVALHO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO, 
LIQUIDADO E PAGO PELO GOVERNO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂ-
NEA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES, A 
ORIGEM DESSES RECURSOS, ALÉM DA PORCENTAGEM DE 
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO, 
QUE INFORME A DATA DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES DO SISTE-
MA BRT, NA AVENIDA DOS HOLANDESES. TRANSFERIDO DA 
SESSÃO ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

14. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECO, SOLI-
CITANDO QUE INCLUA O ESTADO DO MARANHÃO NO ROL 
DOS ESTADOS ALCANÇADOS PELAS INVESTIGAÇÕES DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) QUE INVES-
TIGARÁ POSSÍVEIS DESVIOS DE RECURSOS DESTINADOS AO 
COMBATE DA COVID-19. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTE-
RIOR A PEDIDO.

15. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JÚNIOR,  SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O EPISÓDIO AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES 
SOCIAIS, POR MEIO DE VÍDEO, EM QUE HÁ HOMENS CARRE-
GANDO UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER 
SIDO ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXISTI-
REM ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS 
POVOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO DE 
AMBULÂNCIAS. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR A 
PEDIDO DO AUTOR.

16. REQUERIMENTO N° 189/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO 
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NO 
MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, ESCLARECI-
MENTO SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DESTINADA À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS 
TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVO, 
PREVISTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR A PEDI-
DO DO AUTOR.

17. REQUERIMENTO Nº 219/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRª THAYZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE 
ENCAMINHE À AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E 
MOBILIDADE URBANA (MOB), SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SENHOR DANIEL CARVALHO, UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
E, SE NECESSÁRIO, QUE SEJA INSTAURADA UMA 
SINDICÂNCIA RIGOROSA A RESPEITO DA ESPERA DE MAIS 
DE 4H DE AMBULÂNCIAS QUE TENTARAM ATRAVESSAR DO 
CUJUPE PARA SÃO LUÍS. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTE-
RIOR,  DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA. 

18. REQUERIMENTO Nº221/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTA-
DUAL DE SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, REQUERENDO 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A QUANTIDADE EXATA DE PA-
CIENTES CONTAMINADOS COM A VARIANTE INDIANA DO 
CORONAVÍRUS (B.1.617) QUE DERAM ENTRADA EM HOSPI-
TAIS DE SÃO LUÍS, OS MOTIVOS PELOS QUAIS CERCA DE 100 
PESSOAS TIVERAM CONTATO COM ESSES PACIENTES E OS 

PROTOCOLOS ADOTADOS PARA TRATAMENTO E CONTROLE 
DA DISSEMINAÇÃO DA VARIANTE INDIANA DO CORONAVÍ-
RUS. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR A PEDIDO DO 
AUTOR.

19. REQUERIMENTO Nº 239/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO, SOLICITANDO QUE SEJA INCLUÍDO NA 
ORDEM DA PRÓXIMA SESSÃO, O PARECER Nº 447/2021 DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CON-
TRÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 247/2021, DE SUA AUTORIA.

20. REQUERIMENTO Nº 241/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJAM JUSTI-
FICADAS SUAS FALTAS ÀS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZA-
DAS NO PERÍODO DE 13 A 22/05/2021, CONFORME ATESTADO 
MÉDICO .

21. REQUERIMENTO Nº 242/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO, SENHOR JEFFERSON PORTELA E AO COMANDAN-
TE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, CORONEL PEDRO 
RIBEIRO, SOBRE AS RAZÕES PELAS QUAIS POLICIAIS MI-
LITARES QUE INTEGRAM A OPERAÇÃO “BAIRRO SEGURO” 
DISPÕEM APENAS DE UMA TENDA COMO ESTRUTURA PARA 
DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL DE 
SÃO LUÍS.  

22. REQUERIMENTO Nº 243/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE DA 
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS (MOB), SENHOR LAWRENCE MELO PEREIRA, SO-
LICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE A REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO NO SERVIÇO DE FERRY-BOAT NO ESTADO DO 
MARANHÃO, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO DE TRAVESSIA.

23. REQUERIMENTO Nº 247/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIA-
DA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO ENGENHEI-
RO AGRÔNOMO, SENHOR JOSÉ CLAUDIO FREIRE, PELO SEU 
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 27 DE MAIO DE 2021.  

24. REQUERIMENTO Nº 248/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE SEJA EN-
VIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR 
JOSÉ VINÍCIUS CARDOSO, PELO SEU FALECIMENTO, OCOR-
RIDO NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 

25. REQUERIMENTO N° 253/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO PRO-
FESSOR RAIMUNDO SOARES FIGUEIREDO, OCORRIDO NO 
DIA 13 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO.  INSCRIRTO PARA 
DISCUTIR O DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA. 

26. REQUERIMENTO Nº238/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, SOLICITANDO LICENÇA DE 121 
(CENTO E VINTE UM) DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, 
CONFORME ATESTADO MÉDICO.
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PROJETO DE LEI Nº 309 /2021

Altera a Lei nº 10.169/2014 (Lei 
Estadual de Proteção aos Animais), ve-
dando, para fins de adestramento, a 
fabricação, comercialização e/ou uso de 
coleiras com impulso eletrônico (“co-
leiras de choque”) em qualquer tipo ou 
espécie de animal.

Art. 1º. Acrescentar-se-á o Art. 24-A à Lei nº 10.169/2014, que 
conterá a seguinte redação:

Artigo 24-A - Fica proibido, para fins de adestramento, a fa-
bricação, comercialização e/ou uso, em qualquer tipo ou espécie de 
animal, de coleiras com impulso eletrônico (“coleiras de choque”) no 
Estado do Maranhão, aplicando-se tal vedação a qualquer modalida-
de de comércio, seja físico ou digital.

Parágrafo único – A fabricação, comercialização e/ou uso de 
coleiras com impulso eletrônico (“coleiras de choque”), para fins de 
adestramento, configura maus-tratos e acarretará, ao fabricante, ao 
vendedor, ao tutor do animal e ao agente público fiscalizador omis-
so, a imposição das penalidades dispostas nesta Lei, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil, penal e/ou administrativa previstas na le-
gislação federal, estadual e municipal.

Art. 2º. Acrescentar-se-á o inciso VII ao Art. 33 da Lei nº 
10.169/2014, que passará a conter a seguinte redação:

Art. 33. 
[...]
VII - Apreensão do objeto, produto, artefato e afins fabricados, 

comercializados e/ou utilizados em dissonância com as disposições e/
ou finalidades protetivas desta Lei.

Art. 3º. Acrescentar-se-á o inciso V ao Art. 35 da Lei nº 
10.169/2014, que passará a conter a seguinte redação:

Art. 35. 
[...]
V - Apreensão do objeto, produto, artefato e afins fabricados, 

comercializados e/ou utilizados em dissonância com as disposições e/
ou finalidades protetivas desta Lei.

Art. 3º. O Art. 44, inciso XII da Lei nº 10.169/2014 passará a 
conter a seguinte redação:

Art. 44 
[...]
XII - Capítulo IX, Adestramento e das Atividades de Diversão, 

Cultura e Entretenimento, que compreenderá do art. 23. ao art. 25;
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho 
de 2021. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

JUSTIFICATIVA

Cabe ao Poder Legislativo Estadual proibir a fabricação, a co-
mercialização e o uso de coleiras com impulso eletrônico (“coleiras 
de choque”), por ser um instrumento de crueldade contra os animais; 
sendo inaceitável que, sob pretexto de “adestrar”, ainda se permita o 
uso de um artefato ultrapassado e visa causar dor desnecessariamente 
ao animal.

Desta feita, para assegurar que o uso destas coleiras de choque 
seja efetivamente extinto, é necessário proibir a fabricação e comer-
cialização no Estado do Maranhão; impedindo a circulação e uso deste 
objeto por qualquer meio; tendo a presente proposição a finalidade de 
coibir mais esta conduta de maus-tratos, vedando completamente as 
possibilidades de sua perpetuação no Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho 
de 2021. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

REQUERIMENTO N° 251 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, 
CARLOS LULA, solicitando ESCLARECIMENTOS SOBRE OS 
MOTIVOS PELOS QUAIS HÁ O ESTOQUE DE 444.453 DOSES 
DE VACINAS, DE ACORDO COM OS SITES OFICIAIS DO GO-
VERNO FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, ENQUANTO A 
VACINAÇÃO EM IMPERATRIZ ESTÁ SUSPENSA POR FALTA 
DE IMUNIZANTES.

 Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 252 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares do O JORNALISTA 
E EX-DEPUTADO LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA, um aguerrido 
militante de esquerda no Maranhão.

Luiz Pedro era cearense de nascimento , mas foi aqui no Mara-
nhão que construiu uma carreira pautada no jornalismo combativo e 
militância política vigorosa; 02 mandatos de Deputado Estadual (anos 
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80 pelo PMDB de Ulysses Guimarães e Freitas Diniz) (anos 90 pelo 
PDT de Leonel Brizola e Jackson Lago), foi Secretário de Comunica-
ção e de Cultura da prefeitura de São Luís, Chefe de Gabinete do então 
governador Jackson , foi ainda Diretor de Comunicação da Assembleia 
Legislativa e atualmente era um dos apresentadores do Programa ‘ Os 
Analistas’ da TV Guará. Militou no PC do B, disputou as últimas elei-
ções pelo PT e era o Secretário de Comunicação do Diretório Estadual 
PT do Maranhão

Este requerimento que apresentamos traduz o reconhecimento do 
trabalho de grande líder que dedicou sua vida ao povo do Maranhão.

Registramos nossos sentimentos à esposa e familiares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 08 de junho de 2021. - “É de 
luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 253/2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ou-
vida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor Raimundo Soares Figueiredo, ocor-
rido no dia 13 de junho, nesta Capital.

Professor Figueiredo, como era conhecido, era maranhense, 
nascido em São Luís, e bacharel em Direito. Foi escriturário do qua-
dro permanente do Ministério da Marinha Brasileira, assessor jurídico e 
contabilista do Banco do Brasil. Foi por muito tempo diretor do Colégio 
Batista, e por dois mandatos, presidente do Conselho Estadual de Edu-
cação do Maranhão. Era casado com Isa Bezerra Figueiredo, e pai de 
quatro filhos. Tinha 11 netos e 13 bisnetos. Foi responsável por grande 
contribuição à educação do Estado do Maranhão.

Requeiro por fim, que seja encaminhada mensagem de condo-
lências aos seus familiares, no endereço Estrada do Araçagy, nº 1200, 
Bairro Araçagy, São José de Ribamar -MA.                                                              

   
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO em 14 de junho de 2021. - Edivaldo Ho-
landa - Deputado Estadual – PTC

INDICAÇÃO Nº 1618 / 2021

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 expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao Se-
cretário Municipal de Saúde, o Sr. Joel Nunes, solicitando a inclusão 
dos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo na prioridade para 
a vacinação contra a COVID-19. 

Isto porque, se enquadram em atividades essenciais, uma vez que 
realizam serviço de extrema importância à sociedade. Ademais, cabe 
ressaltar que esses profissionais estão entre os grupos mais vulneráveis 
ao vírus, devido ao risco de contágio, pois exercem a profissão de for-
ma contínua, estando enfrentando o perigo de transportar inúmeras pes-
soas, entre os quais, podemos citar enfermeiros, técnicos, professores e 
policiais, bem como outros profissionais essenciais.

Sendo assim, se faz necessária à prioridade de vacinação contra 
a COVID-19 para os profissionais taxistas, mototaxistas e motoristas 
de aplicativo, para que sejam incluídos nas fases de vacinação e ga-
rantindo, assim, proteção à saúde e segurança dos profissionais e dos 
maranhenses, que fazem uso desses meios de transportes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO em 14 de junho de 2021 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 1619 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Excelentíssimo senhor 
Flávio Dino /Governador do Estado do Maranhão e ao senhor Clay-
ton Noleto Silva / Secretário Estadual de Infraestrutura do Mara-
nhão, a presente Indicação, no sentido de implantar caminhos de aces-
so para cadeirantes nas praias do litoral maranhense, que consiste na 
construção ou implantação de meios que proporcionem o deslocamento 
de cadeirantes entre a praia de areia até o nível do mar. É importante 
trabalharmos para garantir que às pessoas com todo tipo de deficiência 
e de todas as idades possam desfrutar de um banho de sol e de mar sem 
as rotineiras barreiras arquitetônicas que inviabilizam o lazer adaptado 
nas praias brasileiras. Com a construção e implantação de caminhos 
de acesso da praia ao mar, pessoas com deficiência de qualquer idade, 
familiares e acompanhantes poderão usufruir da praia na sua plenitude. 
Ante o exposto, justifica-se a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11de junho de 2021. - 
MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1620 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário de 
Saúde do Estado do Maranhão - SES, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira 
Lula,  solicitando providências no sentido de alterar a denominação do 
Hospital Regional de Chapadinha para Hospital Dr. JOSÉ DA COSTA 
ALMEIDA, primeiro médico a trabalhar na cidade de Chapadinha/MA 
e região ainda na década de 60, morto em 04 de julho de 2020 aos 
82 anos, dos quais dedicou 52 anos cuidando das pessoas por meio da 
medicina.

Popularmente chamado por “Zé Almeida”, foi prefeito de Chapa-
dinha entre 1982/1988 e secretário municipal de saúde entre 2005/2008, 
além de diretor do Hospital Antônio Pontes de Aguiar. Foi vereador 
entre 1993/1994, Diretor Regional de Saúde e Secretário Adjunto de 
Saúde (Gov. João Castelo).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de junho de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1621 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada ao Ilmo. Sr. Leonardo José Rolim Guimarães, 
presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (e-mail: 
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pres@inss.gov.br e fone: (061) 3313-4065), requerendo estudos e pos-
terior implantação de uma agência do INSS no município de BRE-
JO – MA, para atendimento da população daquela cidade, os quais ne-
cessitam se dirigir a outras cidades para receber atendimento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 1622 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Prefeito de São Luís, 
EDUARDO BRAIDE, e aos senhores  Secretários Municipais, Da-
vid Col Debelta, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos –SEMOSP, e o senhor Carlivan Braga, da Secretaria Munici-
pal Extraordinária da Pessoa com Deficiência, a presente Indicação, 
no sentido de implantar caminhos de acesso para cadeirantes nas praias 
do litoral de São Luís, que consiste na construção ou implantação de 
meios que proporcionem o deslocamento de cadeirantes entre a praia 
de areia até o nível do mar. É importante trabalharmos para garantir 
às pessoas com todo tipo de deficiência e de todas as idades possam 
desfrutar de um banho de sol e de mar sem as rotineiras barreiras arqui-
tetônicas que inviabilizam o lazer adaptado nas praias brasileiras. Com 
a construção e implantação de caminhos de acesso da praia ao mar, 
pessoas com deficiência de qualquer idade, familiares e acompanhantes 
poderão usufruir da praia na sua plenitude. Ante o exposto, justifica-se 
a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11de junho de 2021. - 
MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1623 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao 
Excelentíssimo Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe 
Camarão, solicitando, em caráter de urgência, a reforma do Farol Do 
Saber Luiza Lima Milhomem do município de Capinzal do Norte 
– Ma.

O pedido visa garantir melhorias para o aprendizado, levando 
qualidade e comodidade aos educadores, estudantes e artistas, onde re-
sultará em um espaço de educação, informação, cultura e lazer a toda 
população.

Vale ressaltar que propomos a presente indicação, tendo a certe-
za de estarmos contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da 
população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 14 de junho de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia nove de junho de dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Deputada Andreia Martins Rezende 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fá-
bio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damas-
ceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral,Vinícius Louro, 
Wellington do Curso,  Zé Inácio Lula.  Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Neto Evangelista, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wendell Lages 
e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo 
e invocando a proteção de Deus e determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Zé Inácio Lula, Dou-
tor Yglésio, Rildo Amaral, Wellington do Curso e Adelmo Soares. De-
clarando aberta a Ordem do Dia, o Presidente anunciou, em primeiro e 
segundo turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei nos: 016/2020, 
com parecer favorável da CCJC, de autoria do Deputado Doutor Yglé-
sio, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com 
deficiência no âmbito do Estado do Maranhão e 162/2021, de autoria do 
Deputado Adelmo Soares, que estabelece a notificação compulsória, em 
todo estado do Maranhão, no caso de violência ou indícios de violência, 
contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT), atendida em serviços de saúde públicos ou privados, e tor-
na facultativo o uso de nome social nos boletins de ocorrências, com 
parecer favorável da CCJC e de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias. Os citados Projetos de Lei foram aprovados e encaminhados 
à sanção governamental. O Projeto de Lei nº 270/2021,de autoria da 
Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui, no calendário de even-
tos do estado do Maranhão, o “dia estadual do terço dos homens” foi 
transferido, devido à ausência da autora. Em único turno, foram aprova-
dos e encaminhados à promulgação os Projetos de Decreto Legislativo 
nos: 048 /2021 e 050/2021, oriundos, respectivamente, dos Pareceres nos 
453/21 e 467/21, de autoria da CCJC, que aprovam o pedido de reco-
nhecimento do estado de calamidade pública nos municípios de Nova 
Olinda do Maranhão e Sambaíba. Sujeitos à deliberação do Plenário, 
foram aprovados os Requerimentos nos:  227/2021, de autoria do Depu-
tado Rildo Amaral, solicitado que seja enviada mensagem de aplausos 
ao Marwel Esporte Clube de Imperatriz, e ao seu fundador o Professor o 
Senhor Jesé Moreira da Silva; 231/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 292/2021, de sua autoria; 234/2021, de autoria do 
Deputado Adriano, solicitando que sejam enviados votos de aplausos e 
agradecimentos ao Ministro da Saúde, Senhor Marcelo Queiroga, pelo 
envio de aproximadamente 300 mil novas doses de vacinas contra co-
vid-19, para a grande ilha de São Luís. Em seguida, o Plenário manteve 
a decisão da Mesa, que  indeferiu os Requerimentos nos: 223/2021 e 
225/2021, ambos de autoria do Deputado Welington do Curso. Sujei-
to à deliberação da Mesa, o Requerimento n° 233/2021, do Deputado 
Wellington do Curso, foi encaminhado à votação pelo autor, sendo in-
deferido. O autor recorreu desta decisão e o Requerimento foi incluído 
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária e retirou de pauta os 
Requerimentos nos: 087, 107, 171, 173, 174, 186, 189, 221/2021, de sua 
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autoria. O Requerimento nº 219/2021, da Deputada Doutora Thayza 
Hortegal, foi transferido devido à ausência da autora e foi indeferido 
o Requerimento nº 230/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Saúde de São Luis, Senhor Joel Nunes Júnior, 
solicitando informações sobre a localização dos 120 (cento e vinte) lei-
tos especializados para tratamentos de covid-19. Na sequência, a Mesa 
deferiu os Requerimentos nos: 235/2021, do Deputado Wellington do 
Curso e 236/2021, do Deputado Adriano, solicitando, respectivamente, 
que sejam enviadas mensagens de pesar aos familiares dos servidores 
da Assembleia Legisltativa, Senhora Maria Vitória da Silva Cirino e Se-
nhor José Raimundo Ferreira Verde, pelo seu falecimento, em decorrên-
cia da covid 19; 237/2021, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, 
solicitando afastamento por 121 (cento e vinte um) dias, a partir de 07 
de junho de 2021,  para tratamento de saúde e 240/2021, de autoria do 
Deputado Zé Inácio, solicitando informações à Marinha do Brasil, por 
meio da Capitania dos Portos em São Luís, sobre o fato do ferryboat Ci-
dade de Pinheiro, da Empresa Internacional Marítima, ter pegado fogo 
na madrugada deste domingo (6) na Ponta da Espera, em São Luís. 
Finda a Ordem do Dia, o Presidente deu posse ao Deputado Marcos 
Caldas, que foi dispensado de prestar juramento, por já tê-lo feito nesta 
legislatura. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plená-
rio Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
15 de junho de 2021.  

Deputado Othelino
Presidente

Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segundo Secretário

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 356, DE 21 DE MAIO DE 
2021)

LEI Nº 11.496 DE 15 DE JUNHO DE 2021

Altera a Lei nº 11.367, de 02 de de-
zembro de 2020, que institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Crédi-
tos Tributários relacionados ao Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação (ICMS) 
vencidos até 31 de julho de 2020.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 356, de 21 de maio de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O caput e o § 1º do art. 1º e o § 2º do art. 5o da Lei nº 
11.367, de 2 de dezembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ,  o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários relacionados com o Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

vencidos até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos 
ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto de parcelamentos anteriores 
rescindidos ou ativos, espontaneamente denunciados pelo contribuin-
te, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda proveniente de 
lançamento de ofício efetuados após a ratificação do Convênio ICMS 
79/20, de 02 de setembro de 2020, com redução de até 90% (noventa 
por cento) dos juros, multas e demais acréscimos legais, observadas 
as condições e limites estabelecidos nesta Lei, bem como os termos do 
referido Convênio e a legislação tributária estadual.

§ 1º Relativamente aos parcelamentos ativos de trata o caput, 
o benefício alcança exclusivamente os créditos tributários do ICMS 
referentes aos fatos geradores ocorridos no período de julho a novem-
bro de 2020. 

(...)
Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até o 

dia 30 de julho de 2021, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 
79, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, produzin-
do efeitos a partir de 1º de junho de 2021.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

  RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 460/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO  
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei 
nº 8.010 de 28 de novembro de 2003, que assegurou aos pensionistas 
parlamentares e dependentes legais do extinto Fundo de Previdência 
Parlamentar do Estado do Maranhão, os direitos adquiridos  duran-
te a vigência do Fundo e tendo em vista o que consta do Processo nº 
1118/2021-AL.,

R E S O L V E:
  Art.1º - CONCEDER Pensão ao cônjuge sobrevivente, LEI-

LA     MARIA SILVA PESSOA, por morte do ex-Deputado VAGNER 
MENDES PESSOA, no valor de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e 
quarenta e nove reais) na forma da redação  havida do Art. 1º da Lei nº 
8.010 de 28 de novembro de 2003;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de maio de 

2021.
            

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 051/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 648 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Raposa.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Raposa, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 016, de 21 de 
maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Raposa.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.      

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 052/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 649 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Codó.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Codó, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 4.290, de 15 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Codó.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 053/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 650 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Alto Alegre do Pindaré.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do Pindaré, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal 
nº 040, de 31 de março de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de Alto Alegre do Pindaré.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 328 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de autoria do 
Poder Judiciário, que Estabelece medidas para a promoção da erradi-
cação do sub-registro civil de nascimento no Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

A Propositura de Lei Complementar, sob exame, estabelece me-
didas para a promoção da erradicação do sub-registro civil de nasci-
mento no Estado do Maranhão.

Prevê ainda, a instalação de unidades interligadas de registro civil 
de pessoas naturais nos municípios do Estado do Maranhão, em que 
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funcionem estabelecimentos de saúde públicos, privados e conveniados 
com o SUS.

Registra a justificativa que a proposta de Lei apresentada objeti-
va a erradicação do sub-registro civil de nascimento e a ampliação do 
acesso à documentação básica por meio de regime de colaboração e 
articulação com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e as serventias 
extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais.

Ressalta-se, por oportuno, que a relevância do projeto é inegável, 
notadamente a partir do reconhecimento de que o Estado do Maranhão 
é um dos que ostentam os piores indicadores no que se refere ao regis-
tro civil de nascimento, seja em razão de sua extensão territorial, seja 
pelos baixos índices de desenvolvimento humano, que envolve aspectos 
como população em situação de extrema pobreza, desigualdade social 
e falta de informação quanto à importância do aludido registro, como 
bem esclarece a Mensagem que acompanha a propositura.

O primeiro ponto de análise quanto a iniciativa da proposição. 
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas.

No caso das Leis Complementares, o art. 42, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Contudo, há casos em que a Constituição Estadual reserva a de-
terminados agentes a iniciativa de alguns projetos. No presente caso, 
o art. 72, da Carta Estadual, prevê em seu caput, que a organização 
judiciária do Estado será disposta por Lei Complementar de iniciativa 
do Tribunal de Justiça, observados os princípios apresentados em seus 
incisos, senão vejamos:

“Art. 72 – Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os 
seguintes princípios. (...)”

Portanto, a matéria sob exame, não se vislumbra nenhuma ob-
jeção para a sua aprovação, justamente por ser matéria de iniciativa 
reservada, como define o dispositivo constitucional, acima descrito. 

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de vícios de ordem 
constitucional no Projeto de Lei Complementar em análise, podendo 
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, em face de sua constitu-
cionalidade, legalidade e juridicidade.   

É o voto. 

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

nia, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei                             
Complementar nº 004/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                                  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 444 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 

005/2021, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Comple-
mentar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o Fundo 
Estadual de Combate ao Câncer, na forma prevista nos artigos 51, 52 e 
53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado do Maranhão.

 Em síntese, o presente Projeto de Lei, visa alterar a Lei Comple-
mentar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que estabelece as receitas 
do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, e dispõe sobre a criação 
do Conselho Consultivo do mencionado Fundo, a fim de aperfeiçoar 
o seu funcionamento, bem como adequá-lo às normas constitucionais 
vigentes. Além dos ajustes redacionais no caput do art. 3º e no § 2º 
do art. 4º, a proposta legislativa em comento altera o art. 1º da norma 
para compatibilizar ao novo prazo de vigência (2030) decorrente da 
promulgação da Emenda nº 77, de 10 de agosto de 2018, assim como 
faz modificações na composição do Conselho Consultivo.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa, a proposição de lei está legitimada e 
obedece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, 
que preceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do, Leis que disponham sobre organização administrativa e matéria 
orçamentária.

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis, visto que a 
presente propositura de Lei Complementar objetiva fazer alterações 
na Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, a fim de 
aperfeiçoar o funcionamento do fundo, bem como adequá-lo às normas 
constitucionais vigentes, fazendo cumprir o entendimento da Procura-
doria-Geral de Justiça exposto na ADI nº 0802349-55.2021.8.10.0000, 
com tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, segundo 
o qual: 

 “Em síntese, relata a existência de inconstitucionalidade do in-
ciso V do art. 6º da Lei nº 10.711/2017 do Estado do Maranhão, pois 
estabelece que o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com De-
ficiência, Órgão Administrativo, deliberativo e de supervisão superior, 
vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 
Popular - SEDIHPOP terá dentre os seus integrantes um membro do 
Ministério Público.

Afirma que, ao mesmo tempo em que um membro do Ministério 
Público integra o respectivo comitê, a norma fustigada criou atribuição 
para esse representante da Instituição, alheia àquelas constitucional-
mente previstas, qual seja, compor órgão administrativo vinculado ao 
Poder Executivo.

Desta forma, aponta clara violação aos arts. 128, inciso II, alínea 
d, da Constituição da República e 94 e 96, caput, II, “d”, da Constitui-
ção do Estado do Maranhão.” [grifo nosso]

Ademais, a própria norma constitucional que lastreia a Lei Com-
plementar nº 170/2014, ao regular o conselho consultivo, prevê apenas 
a participação de “representantes da sociedade civil”, categoria em que 
não se insere o Ministério Público. Veja-se:

Art. 51. É instituído, para vigorar até o ano de 2030, no âmbito do 
Poder Executivo Estadual, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, 
a ser regulado por Lei Complementar, com objetivo de garantir maior 
qualidade de vida e de saúde pública a todos os maranhenses portado-
res de câncer, cujos recursos serão exclusivamente aplicados em ações 
destinadas ao tratamento adequado da doença. (artigo acrescentado pela 
Emenda à Constituição nº 63, de 14/12/2011 e modificado pela Emenda 
à Constituição nº 77, de 10/08/2018)

Parágrafo Único. O Fundo previsto no presente artigo terá 
Conselho Consultivo e de acompanhamento que contará com a 
participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei.
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[grifo nosso]

Sendo assim, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei Complementar, seja do ponto de vista das normas constitucionais 
ou infraconstitucionais, sendo, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 e, 
por conseguinte pela sua aprovação, na forma do texto original.

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 Complementar                              
nº 005/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.    
                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

      P A R E C E R Nº 464 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 356, de 21 de maio 
de 2021, que Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, que 
institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tri-
butários relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
vencidos até 31 de julho de 2020.

O programa de que trata a referida Medida Provisória autoriza 
a redução de até 90% (noventa por cento) de juros, multas e demais 
acréscimos legais relativos a créditos do ICMS vencidos até 31 de 
julho de 2020, que tenham sido constituídos ou não, inscritos ou não 
em Dívida Ativa, objeto de parcelamentos anteriores (rescindidos ou 
ativos), espontaneamente denunciados, em discussão administrativa ou 
judicial, ou ainda proveniente de lançamento de ofício efetuado após a 
ratificação do Convênio ICMS nº 79/2020 – CONFAZ, que foi instituí-
do por meio da Medida Provisória nº 329, de 24 de setembro de 2020, 
convertida na Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020. As reduções 
de multas, juros e demais acréscimos legais variam 55% a 90%, e o 
pagamento pode ocorrer em até 60 (sessenta) parcelas. 

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, objetiva adequar 
as disposições da Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, às no-
vas regras constantes do Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 
2021, que permitiu que os Estados de Alagoas, Amazonas, Mara-
nhão, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergi-
pe, estendessem o programa de parcelamento instituído com esteio 
no Convênio ICMS nº 79/20, para alcançar os créditos tributários 
vencidos até 31 de dezembro de 2020,  e do Convênio ICMS nº 30, 
de 19 de março de 2021, do Conselho Nacional de Política Fazen-

dária – CONFAZ. 
Nesta perspectiva, a proposta legislativa em apreço amplia o 

Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento do ICMS instituído 
pela Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, a fim de que possa 
abranger os créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocor-
rido entre julho e novembro de 2020 e que tenham vencido até 31 
de dezembro de 2020. O prazo máximo de adesão é data de 30 de 
julho de 2021, que pode ser prorrogado, por ato do Poder Executivo, 
até a data-limite prevista no Convênio ICMS nº 30/2021.   

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
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ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Es-
tadual. Senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 
leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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

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

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

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

Diante do contexto, a relevância da matéria tratada na Medida 
Provisória em epígrafe reside, em especial, em instrumento para que 
os contribuintes regularizem sua situação perante a Fazenda Pública 
Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais o Es-
tado do Maranhão seja credor e contribui para a execução de políticas 
públicas estaduais, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem 

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

No caso em espécie, a urgência, deriva da necessidade de se es-
tabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanismo 
de gerenciamento da inadimplência e apoio às empresas.

Portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requi-
sitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a le-
gitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

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

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

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

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

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

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

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no pri-
meiro momento pode acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas politicas 
publica de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contri-
buinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 
2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 29/04/2010).

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

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

O parcelamento equivale à modalidade de suspensão da exigibi-
lidade do crédito tributário, conforme especifica o artigo 151 do Código 
Tributário Nacional, inexistindo óbice legal ou jurídico à sua conces-
são, uma vez que se volta a facilitar o pagamento da dívida tributária 
existente.  

Ademais, a Medida Provisória sob exame detém como propos-
ta oportunizar aos contribuintes a regularização dos débitos fiscais 
mantidos junto ao Erário, oriundos de Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
vencidos até 31 de julho de 2020. 

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e in-
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centivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto 
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do 
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Se-
não vejamos:

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

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

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos ter-
mos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Dis-
trito Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: [...] 
IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-
-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em 
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos 
os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do 
Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios dependerá sem-
pre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação 
total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, 
dos representantes presentes.

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

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do Convê-
nio ICMS nº 79/2020, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ma-
ranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir 
juros, multa se demais acréscimos legais, mediante quitação ou parce-
lamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada 
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), alterado pelos Con-
vênio ICMS nº 19, de 12 de março de 20211, e do Convênio ICMS 
nº 30, de 19 de março de 20212, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ.

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

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
1  Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021: Dispõe sobre a 

adesão do Estado de Rondônia e altera o Convênio ICMS 79/20, que autoriza as 
unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e demais 
acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacio-
nados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da situação de emergência 
em saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na 
forma que especifica.

2   Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021: Altera o Convênio 

ICMS 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar ou 
reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou parcela-
mento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decor-
rentes da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica. 

exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 

pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

   Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, dispensa ou re-
dução de penalidades e juros de créditos tributários deverão ser 
realizados mediante Lei Específica (art. 150, § 6°) em obediência ao 
princípio da legalidade tributária                    (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). A medida é meritória. 

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

sória nº. 356/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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 da Medida provisória                      nº 
356/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 468 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 226/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre normas 
de concursos públicos para profissionais da área de segurança pública 
Bombeiros Civis que atuaram no combate a covid-19, no âmbito da 
administração pública estadual no Estado do Maranhão. 

Prevê a proposição que os concursos públicos para os profissio-
nais da área de Segurança Pública, Bombeiros Civis, no âmbito da Ad-
ministração Pública Estadual do Estado do Maranhão deverão contar 
como título o tempo de serviço prestado pelos profissionais que atuaram 
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diretamente no combate à Covid-19, causada pelo novo coronavirus, 
durante o tempo de vigência do Estado de Calamidade. O tempo míni-
mo requisito para cumprimento do disposto no caput será 240 (duzentos 
e quarenta) horas trabalhadas, desde que as atividades sejam no comba-
te direto à Covid-19. 

Por fim, resta previsto pelo projeto que, o tempo de serviço, para 
que possa contar como título, deverá ser atestado pelo Comandante-Ge-
ral do Corpo de Bombeiros demonstrando que o profissional efetiva-
mente prestou o serviço.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob exa-
me é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos, fixando 
parâmetros e critérios objetivos que nortearão principalmente a elabora-
ção dos editais dos concursos necessários ao provimento de cargos para 
os profissionais da área de saúde no âmbito da Administração Pública 
Estadual do Estado do Maranhão, tudo isso em fiel observância aos 
direitos dos candidatos, aos interesses da Administração Pública e aos 
princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora 
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram 
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O or-
denamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro 
e específico sobre concursos públicos, situação esta, que dá ensejo a 
editais arbitrários, e mesmo, à judicialização dos concursos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art. 
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de ini-
ciativa 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, que se restringe à matéria relativa aos servido-
res públicos estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento 
de cargos. Como se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela 
Constituição e pela Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências), é um dos requisitos para o provimento de cargos efetivos, 
sendo, portanto, etapa inconfundível anterior a este.

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, visando contar como 
título, em concurso público estadual para profissionais da área da se-
gurança pública, o tempo de serviço prestado, pelos profissionais que 
atuaram diretamente no combate à Covid-19, causada pelo novo coro-
navírus, durante o tempo de vigência do Estado de Calamidade.

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

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

do Projeto de Lei nº 226/2021, 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 
226/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                                                            
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 470 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021, 
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os Cartórios que prestam serviços notariais no Es-
tado do Maranhão informarem ao Detran-MA a transferência de pro-
priedade de veículos, no ato do reconhecimento das firmas do vendedor 
e do comprador apostas no Certificado de Registro de Veículo - CRV.

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe que ficam os cartórios no-
tariais do Estado do Maranhão obrigados a comunicar ao Detran-MA a 
transferência de propriedade de veículos no ato do reconhecimento das 
firmas do vendedor e do comprador, apostas no Certificado de Registro 
de Veículo - CRV. 

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicida-
de, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 
018/2021 ora apresentado, nos âmbitos formal e material.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposi-
ções legislativas.

Com efeito, compete privativamente aos Tribunais organizar 
suas secretarias e serviços auxiliares, a teor do que dispõe a alínea b, 
inciso I, do artigo 96, da CF/88, e em repetição obrigatória o artigo 76, 
inciso II, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
(...)
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juí-

zos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade cor-
reicional respectiva;”

“Art. 76. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
II - organizar as secretarias e serviços auxiliares do Tribunal e 

os dos juízes que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da ativi-
dade correcional respectiva;”

Como podemos observar, proposituras de leis de iniciativa parla-
mentar não podem dispor sobre matéria de iniciativa legislativa reser-
vada ao Poder Judiciário pela Constituição Federal e Estadual, estabele-
cendo diretrizes, prazos e obrigações. No caso em espécie, observa-se 
que o teor da propositura de lei versa sobre matéria de organização ju-
diciária (cartórios extrajudiciais), de iniciativa reservada ao Judiciário, 
e tais as matérias, com reserva de lei, não podem ser disciplinadas por 
iniciativa parlamentar, sob pena de violação ao princípio constitucional 
da separação dos poderes (art. 2º, CF/88 e parágrafo único do art. 6º 
da CE/89). Assim, o posicionamento ora exposto segue o entendimen-
to fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.127 
(Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.5.2019).

Isto posto, o Projeto de Lei em análise possui vício intransponí-
vel de inconstitucionalidade formal quanto a competência legislativa e 
material.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 018/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.
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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 rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
018/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                               
                                                        
Presidente:Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 484 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 296/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Considera de Utilidade Pública a Sociedade 
Educacional Lagopedrense.

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

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

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil be-
neficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu 
Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede 
e foro em Lago da Pedra, Estado do Maranhão, e tem por finalidades 
instalar e manter na cidade o ensino jardim de infância e escola de 1º 
grau e 2º grau denominada São Francisco de Assis.

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

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

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

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

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 Projeto de Lei nº 296/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator:  Deputado Wendell Lages                                                            
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 485 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 356 /2020, de autoria 

do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a implementação 
de dispositivo Boca de Lobo Inteligente, no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, autoriza o Poder 
Executivo a implantar o dispositivo Boca de Lobo Inteligente nos Mu-
nicípios do Estado do Maranhão.

A Boca de Lobo Inteligente, de que trata a propositura, é compos-
ta de caixa coletora, instalada no interior dos bueiros. Entende-se como 
Boca de Lobo Inteligente o sistema instalado no interior dos bueiros, 
confeccionado em material termoplástico com capacidade mensurada 
de acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros de cada município 
do Estado do Maranhão, sendo que a caixa coletora age como peneira, 
através de grade existente atualmente, permitindo a passagem de água, 
mas retendo o material sólido.

Com efeito, faz-se necessário asseverar que as chamadas “leis 
autorizativas” não possuem resultados efetivos, nos casos em que não 
há previsão constitucional para que o Legislativo tenha que autorizar o 
Executivo na prática de algum ato jurídico específico, pois além de se-
rem inconstitucionais, a sua implementação fica completamente adstrita 
à órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide quando e 
como fazer ou se irá fazer ou não, porquanto, tal norma é inócua.

Os Projetos de Leis autorizativos constituem mera sugestão ao 
Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tra-
tarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo e por não conterem o comando obrigatório, nada acrescentando ao 
ordenamento jurídico. 

Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autoriza-
tiva, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a ne-
cessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder 
Executivo a criar atribuições para seus próprios órgãos.

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

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

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária.
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-
do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública              
estadual.

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as 
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atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder. En-
tre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo 
estadual, acham-se aquelas que orbita na esfera administrativa (au-
toadministração) de outro Poder que na maioria dos casos não há 
necessidade de Lei, bastando um ato administrativo, como no caso 
em tela.

   Nota-se que se configura invasão direta na autoadministração 
do Poder Executivo em face do princípio da separação dos poderes, a 
edição de lei de iniciativa Parlamentar, que versa sobre atribuições ao 
Poder Executivo, como acima descrito.

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acres-
centa ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para 
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer 
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Execu-
tivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de 
cobrar tal uso.

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

Com efeito, a temática constante da propositura de Lei, em análi-
se, esbarra na iniciativa, visto que compete aos Municípios legislar so-
bre assuntos de interesse local, ou seja, legislar em matéria de interesse 
predominantemente municipal, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 
30, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios: (EC nº 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;”
Como podemos observar, no plano das competências legislativas 

privativas, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse lo-
cal, no que está expresso no dispositivo constitucional acima descrito. 
Interesse local é o interesse peculiar, isto é, aquele que mais intima-
mente estiver ligado ao Município, em que predomina seu interesse em 
confronto com os interesses da União e dos Estados-membros.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está li-
mitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes asse-
gura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito 
à organização autônoma dos Municípios, também assegurada consti-
tucionalmente.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análi-
se é, segundo a Constituição Federal, dotada de inconstitucionalidade, 
visto que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em 
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local (implementação 
de dispositivo Boca de Lobo Inteligente, nos Municípios do Estado do 
Maranhão).

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

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

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 rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
356/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                            
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Depuato Doutor Yglesio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 487 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 040/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Jornal Pequeno, através do Diretor Lourival Marques Bogéa, 
Marcus Sarney, em homenagem aos 70 anos do Jornal Pequeno.

Esclarece o autor da propositura, que em 29 de maio de 1951, o 
Jornal Pequeno foi lançado em São Luís pelo jornalista José de Ribamar 
Bogéa, num momento em que todos os órgãos de imprensa do Estado, 
de uma forma ou de outra, achavam-se vinculado à grupo ou partido 
políticos.

O Jornal Pequeno marcar a história do Maranhão foram registra-
dos pelo JP, conhecido, popularmente, como o “órgão das multidões” 
por onde passaram jornalistas consagrados da imprensa maranhense.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembléia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 040/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 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 da Moção nº 040/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 488 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 030/2021, de 
autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno que “Institui o serviço 
de denúncia de violência contra a pessoa idosa via número de Whatsa-
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pp, fiscalizado por órgão competente, no Estado do Maranhão, e adota 
providências correlatas.”

Nos termos da propositura de lei sob exame, fica instituído o 
serviço permanente de denúncia de violência contra pessoa idosa via 
número de whatsapp, para receber denúncias referentes às iniciativas 
de violência contra os idosos.

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as 
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder, em 
respeito ao Princípio da Separação dos Poderes,  princípio este, basi-
lar para um Estado Democrático de Direito, posto que no pós-positi-
vismos os princípios possuem força normativa e não meramente meio 
interpretativo.

 Entre as matérias que o processo legislativo não pode ser defla-
grado por iniciativa do poder legislativo estadual, acham-se aquelas 
elencadas no art. 43 da Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar;

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III – organização administrativa e matéria orçamentária. (modi-
ficado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013).

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998).

  
A criação de número de WhatsApp para denúncia de violência 

contra idoso que pese a importância do assunto, gravita na órbita da 
competência administrativa exclusiva do Poder Executivo Estadual, 
não cabendo ingerência do Poder Legislativo no assunto, denominada 
de reserva da administração. In verbis:

“O princípio constitucional da reserva de administração im-
pede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias su-
jeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. 
É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instân-
cia de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Execu-
tivo. (...) [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª 
T, DJE de 13-2-2012.]”3

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, viola os prin-
cípios da reserva de administração e da reserva de iniciativa e, con-
sequentemente, o princípio da separação dos poderes, padecendo de 
inconstitucionalidade formal e material.

A título de ilustração, destaco que já existe um número de 
WhatsApp mantido pelo Gov. Federal criado pelo o Ministério da 
Mulher e Direitos Humanos - número (61) 99656-50084 - para re-
cebimento de denúncia em todo Brasil, sendo as referidas denúncias 
encaminhadas as autoridades competentes de cada Estado responsável. 

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

Projeto de Lei nº 030/2021, em face da inconstitucionalidade formal 
por ferir a reserva o princípio da reserva de administração.

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, 

3  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797
4  https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/
direitos-humanos/audio/2020-10/governo-federal-denuncias-de-vio-
lencia-podem-ser-feitas-pelo-whatsapp

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 rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
030/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 490 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 256/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre a reserva de va-
gas de estacionamentos públicos e privados aos Portadores de Doenças 
Reumáticas e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica assegurado aos por-
tadores de doenças reumáticas, reserva de vagas em estacionamentos 
públicos e privados no âmbito do Estado do Maranhão, estabelecendo 
o número de vagas que será de no mínimo 2% (dois por cento) das 
vagas disponíveis, localizados em áreas próximas a entrada ou entradas 
principais dos estabelecimentos, cabendo ao responsável pessoa física 
ou jurídica, providências no sentido de sinalizar os espaços reservados.

Como podemos observar, a propositura de Lei, impõe restrições 
ao uso, gozo e função da coisa pertencente a particular (reserva de 
vagas de estacionamentos privados), restringindo direitos inerentes à 
propriedade privada, matéria regulada pelo Direito Civil e, portanto, 
de competência legislativa da União, conforme preceitua o artigo 22, 
inciso I, da Constituição Federal.

Na repartição constitucional de competências, ficou estabelecido 
que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e co-
mercial (art. 22, I, CF/88).

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
A Suprema Corte Brasileira, assim se manifestou:
Estacionamento de veículos em áreas particulares. Lei estadual 

que limita o valor das quantias cobradas pelo seu uso. Direito Civil. 
Invasão de competência privativa da União. Hipótese de inconstitu-
cionalidade formal por invasão de competência privativa da União 
para legislar sobre Direito Civil (CF, art. 22, I). Enquanto a União 
regula o direito de propriedade e estabelece as regras substantivas de 
intervenção no domínio econômico, os outros níveis de governo apenas 
exercem o policiamento administrativo do uso da propriedade e da ati-
vidade econômica dos particulares, tendo em vista, sempre, as normas 
substantivas editadas pela União. [ADI 1.918, rel. min. Maurício Cor-
rêa, j. 23-8-2001, P, DJ de 1º-8-2003.] = ADI 2.448, rel. min. Sydney 
Sanches, j. 23-4-2003, P, DJ de 13-6-2003 = ADI 4.862, rel. min. Gil-
mar Mendes, j. 18-8-2016, P, DJE de 7-2-2017 .

Assim sendo, a matéria tratada na proposição de Lei viola inicia-
tiva privativa da União por versar sobre matéria de direito civil, já que 
trata de direito de propriedade, e por conseguinte, viola os princípios 
constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da livre ini-
ciativa, previstos no parágrafo único, do art. 170, da CF/88.

Ora, a ordem econômica consagrada pela Carta da República dá 
proteção aos princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor 
e da liberdade do exercício das atividades econômicas. 

Assim, a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção 
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por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa, que 
atribui à iniciativa privada o papel primordial na produção ou circu-
lação de bens ou serviços, cabendo ao Estado apenas e tão-somente 
uma função supletiva, pois a Constituição Federal determina que a ele 
cabe apenas a exploração direta da atividade econômica quando neces-
sária a segurança nacional ou relevante interesse econômico (CF/88,                  
art. 173). 

Essa circunstância, portanto, implica na regra de que o Estado 
só intervirá na economia em situações excepcionais, o que não está a 
ocorrer no caso em tela. 

O Projeto de Lei em comento interfere diretamente no funciona-
mento e economia da iniciativa privada. Sendo que, a intervenção do 
Poder Público na iniciativa privada, só é possível nos casos explicita-
dos, no art. 174, da CF/ 88.

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

256/2021, por estar eivado 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 rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
256/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                                  
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                     

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 494 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

016/2021, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Médico Marco Túlio Her-
cos Juliano, natural de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a medida ora 
proposta vem reconhecer o importante trabalho e dedicação à Medicina 
do Médico Marco Túlio Hercos Juliano, em prol da sociedade mara-
nhense, cujo histórico de vida discriminamos resumidamente a seguir: 
Marco Túlio Hercos Juliano; Natural de Uberaba-MG;

Concluiu o curso de Medicina no ano de 2003 pela Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba-MG; Cursou residência em 
Clínica Médica no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 
(HSPE-IAMSPE), em São Paulo - SP; Cursou residência de Cardiolo-
gia no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), em São Paulo 
- SP; Fez especialização em Estimulação Cardíaca Artificial e Arritmias 
Cardíacas no Instituto do Coração (InCor – HCFMUSP), em São Paulo 
- SP; Possui título de especialista em Cardiologia pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia; Tem proficiência em Estimulação Cardíaca Ar-
tificial pelo Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA) 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV); Médico 
assistente da Cardiologia do Hospital Universitário Presidente Dutra 
(UFMA).

Atualmente é coordenador da Cardiologia do UDI Hospital 

Rede D’Or São Luiz, em São Luís - MA, e supervisor do programa de 
Residência Médica em Cardiologia do mesmo hospital.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa    n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento In-
terno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 016/2021, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 Resolução Legislativa 
nº 016/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 495 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

017/2021, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”ao Jor-
nalista e Colunista o Senhor Pergentino Holanda Silva .

 Registra a Justificativa da autora da propositura de Lei, que a 
medida ora proposta, vem reconhecer o importante trabalho do Jorna-
lista e Colunista Pergentino Holanda, em prol da sociedade maranhen-
se, cuja história se confunde preliminarmente com a condição dura da 
realidade social do interior maranhense há sete décadas. Por tudo que 
ele realizou, já desde sua juventude, é mais que justo, receber a mais 
alta Comenda do Poder Legislativo do Estado do Maranhão, que por si 
só, a sua biografia reflete a nossa decisão de outorgá-lo tão importante 
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honraria.

 Pergentino Holanda Silva nasceu no dia 19 de maio de 1948 na 
cidade de Presidente Dutra (MA). Filho de Geraldo Holanda Cavalcan-
te (um autodidata de natureza) e de Maria Nazaré Gomes Cavalcante, 
foi na cidade de Pedreiras, plantada às margens do Rio Mearim, que PH 
começou o segundo Grau no Ginásio Corrêa de Araújo, que pertencia 
à rede nacional do CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comu-
nidade.

 Logo que chegou a Pedreiras, em posterior momento de sua vida, 
foi apresentado a uma pequena biblioteca, na casa do Dr. Herschell Car-
valho, Juiz de Direito que o acolheu com o carinho de pai. No Ginásio, 
Pergentino dava sinais de que o jornalismo seria uma de suas vertentes.

 O “Jornal Mural” surgiu quando ele cursava o último ano do gi-
násio. Um grupo formado por seus colegas Koaracy Gomes, Antônio 
José Porto Ferreira e Ari Teixeira Lima Filho, decidiu exercitar o jorna-
lismo criando um boletim informativo da vida esportiva estudantil da 
cidade.  Na faculdade de Administração, foi elaborado o jornal “Zan-
gão” editado por ele e Emanuel Viana.

 O primeiro passo pelo colunismo social de PH foi a partir de uma 
oportunidade surgida via problema de saúde. A então colunista mais 
aplaudida da cidade, Maria Inês Sabóia, estava com questões a resolver 
na família, no Ceará, e convidou o jovem Pergentino para substituí-la 
na coluna “Momento Social”, de O Imparcial, durante sua ausência.

 Quando Maria Inês voltou, Pergentino já havia consolidado seu 
nome, a ponto de ser convidado para assinar uma coluna intitulada 
“Contexto”.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 017/2021, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Dualibe.

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 Resolução Legislativa 
nº 017/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 496 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 038/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Procurador de Contas Doutor Jairo Cavalcanti Vieira, parabenizando 
por assumir como procurador-chefe do Ministério Público de Contas 
MPC.

Esclarece o autor da propositura, que o Doutor Jairo Cavalcanti 
Vieira, possui graduação em Direito pela Universidade Ceuma (2001). 
Atualmente é Procurador de Contas - Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, 
atuando principalmente nos seguintes temas: associações, cooperativas, 
educação, controle interno, gestão de risco e gasto público.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembléia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 038/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 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 da Moção nº 038/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 497 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Raposa, o Senhor Eudes da Silva 

Barros, através do Ofício nº 104/2021, datado de 21 de maio de 2021, 
solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de cala-
midade pública no Município de Raposa, neste Estado, em virtude do 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),  considerando para tan-
to, o Decreto Municipal nº 016/2021, que Declara Estado de Calamida-
de Pública no âmbito do Município de Raposa, ao Legislativo Estadual 
visando o reconhecimento de nosso instrumento normativo.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica 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 enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.
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Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 

do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

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 Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem 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, medida 
já adotada pelo Município de Raposa, através do Decreto Municipal nº 
016, de 21 de maio de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-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, e em especial 
ao disposto na Lei Ordinária nº 11.478,de 14 de maio de 2021, que Es-
tabelece critérios para reconhecimento de estado de calamidade pública 
nos municípios do Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa, 
para efeitos do art.65 da Lei Complementar Federal                             nº 
101 , de 4 de maio de 2000.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 051 /2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Raposa.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Raposa, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 016, de 21 de 
maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Raposa.

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 051/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                              ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                            ________________________
Deputado Ciro Neto                                                   ________________________
Deputado Wendell Lages                                          ________________________
_______________________                                          ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 498 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 117/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelis-
ta, que Dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que 
atesta o Transtorno do Espectro-Autista (TEA), para os fins que especi-
fica, no âmbito do Estado do Maranhão.

Através da Mensagem nº 039/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto por padecer 
de vício de inconstitucionalidade formal.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que a proposta legislativa, em linhas gerais, objetiva fixar a validade 
indeterminada para os laudos médicos/médico-periciais de diagnóstico 
do Transtorno do Espectro-Autista (TEA), com vistas a obtenção de be-
nefícios previstos na legislação estadual que tenham como público-alvo 
as pessoas com deficiência.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao § 1º do art. 4º do Projeto de Lei nº 117/2021, abaixo transcrito, pelas 
razões a seguir delineadas: 

Art. 4º Os entes públicos e privados que prestem serviços ou con-
cedam benefícios às pessoas com TEA poderão requerer a reavaliação 
médica e/ou pericial, para expedição de laudos atualizados, com pe-
riodicidade mínima de 03 (três) anos, fundamentada na necessidade de 
revisão de protocolos de atendimento e acompanhamento, em face da 
evolução ou agravamento da deficiência preexistente.

§ 1º Os custos de honorários médicos e/ou periciais com a 
reavaliação, prevista no caput deste artigo, bem como os demais 
procedimentos necessários ao encaminhamento ao profissional médico 
habilitado, serão de responsabilidade do ente requisitante.

§ 2º Fica vedada a suspensão ou alteração dos protocolos de 
atendimento dos serviços públicos e privados, em favor das pessoas 
com TEA, até a expedição de novo laudo médico ou médico-pericial, 
quando requisitada nos termos do caput deste artigo.

§ 3º Atendidos os requisitos do caput e do § 1º deste artigo, é 
obrigatória a submissão das pessoas com TEA à reavaliação médica e/
ou médica-pericial, sob pena de suspensão ou interrupção das prestações 
de serviços ou concessão de benefícios previstos em lei, obrigação essa 
que poderá ser afastada excepcionalmente, em caso de justificativa 
fundamentada da pessoa com deficiência ou de seu responsável legal, a 
ser avaliada pelo ente requisitante.

[grifo nosso]
Como se vê, a proposta legislativa, ao tempo que fixa a validade 

indeterminada dos laudos médicos/médico-periciais que tenham por 
objeto o diagnóstico do Transtorno do Espectro-Autista, abre a possi-
bilidade de os entes públicos e privados (que prestem serviços ou con-
cedam benefícios às pessoas com TEA) requererem reavaliação médica 
e/ou pericial para expedição de laudos atualizados.

A referida reavaliação deve ter periodicidade mínima de 03 
(três) anos e como fundamento a necessidade de revisão de protocolos 
de atendimento e acompanhamento, em face da evolução ou agrava-
mento da deficiência preexistente.

O § 1º do art. 4º, contudo, prevê que, em caso de pedido de rea-
valiação, os custos de honorários médicos e/ou periciais, bem como os 
demais procedimentos necessários ao encaminhamento ao profissional 
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médico habilitado, serão de responsabilidade do ente requisitante.

A proposta legislativa não estabelece o que seria considerado 
“demais procedimentos necessários ao encaminhamento ao profissio-
nal médico habilitado”, o que compromete a aplicabilidade da norma 
em caso de sanção, além de contribuir para a insegurança jurídica, 
subprincípio do Estado de Direito.

Dentre os princípios materiais concretizadores do princípio ge-
ral de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão ou Determinabi-
lidade das Leis, o qual exige a clareza das normas legais e densidade 
suficiente na regulamentação legal. Assim, para atender ao princípio 
da segurança jurídica, uma norma deve versar sobre matéria deter-
minada (densa), de forma coerente, específica e sem impor exigências 
excessivas.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido dispositivo (§ 1º, do art. 4º, da 
propositura de Lei), padece de vício de inconstitucionalidade formal, 
em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica, uma Norma que ver-
sar sobre matéria determinada (densa), de forma coerente, específica 
e sem impor exigências excessivas, como bem esclarece a Mensagem 
Governamental.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 117/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade formal.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 117/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 499 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

012/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”ao Es-
critor Antônio José Noberto da Silva.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que o Senhor An-
tonio Noberto dedicou boa parte de sua vida e obra a disseminação, 
valorização e incentivo da memória, cultura e história maranhense. 
Além de ser reconhecido nacionalmente por ser um dos maiores pesqui-
sadores da França Equinocial no Maranhão, Antonio Noberto também 
dedicou sua vida ao Serviço Público atuando na Polícia Rodoviária 
Federal onde em torno de 16 anos ao Serviço Operacional do qual se 
tornou exemplo e modelo a ser seguido por seus pares.

Antonio Noberto é ainda membro fundador da academia ludo-
vicense de letras, onde ocupa a cadeira nº 1, patroneada pelo escritor 
francês Claude Abbeville e sócio-efetivo do Instituto Histórico e Geo-

gráfico do Maranhão, ocupando a cadeira 43, patroneada pelo General 
e escritor Tasso Fragosso. Em sua jornada, o autor buscou disseminar 
e promover discussões e reflexões sobre a cultura maranhense tendo 
sido ainda o idealizador da Exposição França Equinocial, projeto es-
colhido em concurso “Melhor evento cultural voltado para os 400 anos 
de São Luís”, que mostra o nascimento do Brasil setentrional pelos 
franceses. O escritor também recebeu o título de cidadão honorário da 
cidade de Guimarães-MA em 2011 e, em 2017, o de cidadão honorário 
da cidade de São Luís. Noberto foi o idealizador também do Passeio 
Turístico Musicado no cemitério mais tradicional da capital maranhen-
se, o “cemitour do Gavião” e do passeio “Seguindo os papagaios ama-
relos”. Ademais, também foi o responsável pela criação do primeiro 
mapa de São Luís: “Saint-Louis capitale de la France Équinoxiale”, 
trabalho que foi publicado em capa de livro na cidade de Paris. Re-
conhecido nacionalmente pela contribuição com a propagação e va-
lorização da cultura maranhense, o autor recebeu do escritor francês 
Jean-Yves Loude o título de “Turismólogo da França Equinocial” pela 
contribuição na obra “Pepitas Brasileiras”. Essa Justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 012/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

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 Resolução Legislativa 
nº 012/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 500 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 297/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 10.711, de 8 de novembro de 2017, que 
regulamenta o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, cria 
o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, e dá 
outras providências.

O Fundo de que trata a presente Lei, foi instituído por meio da 
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Emenda Constitucional nº 73, de 21 de outubro de 2015, com o ob-
jetivo de assegurar direitos e criar oportunidades para o cidadão com 
deficiência. 

A regulamentação infraconstitucional fica a cargo da Lei nº 
10.711, de 8 de novembro de 2017, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo e cria Comitê Gestor responsável, nos termos do art. 
8º da referida norma, pela gestão e aplicação dos recursos, aprovação de 
plano de trabalho e da prestação de contas do FEPD.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, o inciso V, do art. 
6º, da Lei nº 10.711, de 8 de novembro de 2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6º (...)
(...)
V - um representante da Secretaria de Estado de Governo - SE-

GOV.”
(...)” (NR)

Esclarece a Mensagem Governamental, que a composição 
do referido Conselho Gestor está especificada no art. 6º da Lei nº 
10.711/2017 que, em seu inciso V, insere um representante do Ministé-
rio Público Estadual como membro do referido Comitê Gestor.

DIRETORIA LEGISLATIVA

Considerando que, de acordo com os arts. 127 e §§ da Consti-
tuição Federal e dos arts. 94 e §§ da Constituição Estadual, o Ministé-
rio Público não exerce funções típicas de gestão de políticas públicas, 
sendo competente, em contrapartida, pelo controle externo da atuação 
pública, como um verdadeiro fiscal da correta aplicação das leis, o pre-
sente Projeto de Lei altera a Lei nº 10.711/2017 com vistas a adequar 
a composição do Conselho Gestor às normas constitucionais vigentes.

 A alteração, ora proposta, visa cumprir o entendimen-
to da Procuradoria-Geral de Justiça exposto na ADI nº 0802349-
55.2021.8.10.0000, com tramitação no Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão, segundo o qual:

 “Em síntese, relata a existência de inconstitucionalidade do in-
ciso V do art. 6º da Lei nº 10.711/2017 do Estado do Maranhão, pois 
estabelece que o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com De-
ficiência, Órgão Administrativo, deliberativo e de supervisão superior, 
vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 
Popular - SEDIHPOP terá dentre os seus integrantes um membro do 
Ministério Público.

Afirma que, ao mesmo tempo em que um membro do Ministério 
Público integra o respectivo comitê, a norma fustigada criou atribui-
ção para esse representante da Instituição, alheia àquelas constitu-
cionalmente previstas, qual seja, compor órgão administrativo vincu-
lado ao Poder Executivo.

Desta forma, aponta clara violação aos arts. 128, inciso II, alí-
nea d, da Constituição da República e 94 e 96, caput, II, “d”, da Cons-
tituição do Estado do Maranhão5.”

[grifo nosso]
Desse modo, considerando que a inclusão do Ministério do Pú-

blico em instrumento de gestão de políticas públicas pode implicar 
criação de nova atribuição à Instituição incompatível com as que estão 
constitucionalmente previstas, o representante do Parquet Estadual é 
substituído por representante da Secretaria de Estado de Governo – 
SEGOV, como bem esclarece a Mensagem que acompanha a proposi-
tura de Lei.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, inciso III (or-
ganização administrativa).

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da 

5  Despacho de ID nº 10099121 proferido nos autos da ADI nº 0802349-55.2021.8.10.0000, 

com tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Constituição Estadual.
De outro vértice, constatar-se que a propositura de lei sob exame 

está de conformidade com os dispositivos constitucionais acima men-
cionados e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também 
pontuou medidas necessárias à sua aplicabilidade.

 Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos re-
quisitos constitucionais de ordem formal e material.

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 297/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

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 
297/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 501/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 103/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
obriga refinarias, distribuidoras e revendedoras de gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem informações de preços 
ao PROCON/MA, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 024/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente os artigos 1º (caput, 
incisos e alíneas), 2º (caput e parágrafo único) e 3º do Projeto por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade formal.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que nos termos propostos, ao adotar amplo rol de fornecedores, o art. 
1º do Projeto de Lei nº 103/2019 extrapola o âmbito consumerista e de 
certo modo atinge a própria regulação das atividades que compõem a 
indústria do petróleo, sendo essa, pois, a razão pela qual oponho veto 
ao art. 1º (caput, incisos e alíneas) da proposta legislativa em comento. 

Ao exigir que os preços praticados por parte dos fornecedores da 
cadeia do petróleo e derivados sejam previamente informados ao órgão 
estadual de proteção e de defesa do consumidor, a proposta legislativa 
(art. 2º, caput e parágrafo único), acaba por impor a adoção de ação 
estatal incompatível com os princípios do livre embate dos mercados, 
livre iniciativa e livre concorrência. 

Nessa perspectiva, a imposição de divulgação antecipada dos va-
lores a ser praticados por refinarias, distribuidores e revendedores de 
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (de uso residencial, botijão padrão 
P13) e de combustíveis (postos de combustíveis) frustra a competição 
que deve existir, por opção do constituinte, entre os agentes econômi-
cos, bem como interfere na liberdade de escolha dos consumidores.

Relativamente ao art. 3º do Projeto de Lei nº 103/2019, forçoso 
reconhecer que eventual sanção também implicaria indevida interven-
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ção estatal na economia, vez que, na forma proposta, o órgão estadual 
de proteção e defesa dos direitos do consumidor poderá contribuir para 
o estabelecimento de preferências entre fornecedores, o que esbarra 
nos princípios constitucionais que norteiam a atuação estatal frente 
ao setor privado, especialmente os da livre iniciativa e da livre con-
corrência. 

Nessas circunstâncias, a pretexto de adotar medida destinada a 
proteger os consumidores maranhenses, os arts. 2º (caput e parágrafo 
único) e 3º do Projeto de Lei nº 103/2019 acabam por desconsiderar a 
regra do livre embate dos mercados e infringir os princípios da isono-
mia, da livre iniciativa e da livre concorrência, sendo essa, pois a razão 
pela qual lhes oponho veto.

Como é sabido, a República Federativa do Brasil tem como 
fundamento, dentre outros, a livre-iniciativa. Por essa razão, a ordem 
econômica brasileira tem como princípios, ao lado da defesa do consu-
midor, a livre concorrência e a liberdade para o exercício de qualquer 
atividade econômica (art. 1º, inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da 
Constituição Federal).

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que os referidos dispositivos ora vetados (os 
artigos 1º (caput, incisos e alíneas), 2º (caput e parágrafo único) e 3º, da 
propositura de Lei), padecem de vício de inconstitucionalidade mate-
rial, em respeito ao Princípio da Superioridade Normativa da Constitui-
ção, cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no 
ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatoriedade de adequa-
ção de todas as demais leis e atos normativos a ela, como bem esclarece 
a Mensagem Governamental.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 103/2019, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade material.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 103/2019, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 502/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Ordi-

nária nº 045/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, para a orien-
tação e conscientização sobre o cuidado aos idosos e as consequências 
do seu abandono, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.

Através da Mensagem nº 045/2021, o Senhor Governador do 
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do 

art.64, IV da Constituição Estadual, vetou integralmente o Projeto de 
Lei Ordinária nº 045/2021 por ferir o interesse público, apresentando 
propositura de lei com o mesmo teor de lei já sancionada.  

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que veicula comando normativo de mesmo conteúdo 
ao constante na Lei nº 11.398, de 23 de dezembro de 2020, publicada 
na Ed. nº 239, de 24 de dezembro de 2020, que também Institui a Cam-
panha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, e dá outras providências, nos 
seguintes termos:

LEI Nº 11.398, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui a Campanha “Idosos Ór-
fãos de Filhos Vivos” e dá outras provi-
dências.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber 
a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado de-
cretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º (Vetado). 
Art. 2º Durante o mês de outubro, mês internacional do idoso, 

a campanha terá o objetivo de sensibilizar os estudantes em geral e 
assistentes sociais do Estado do Maranhão, em instituições públicas e 
privadas, quanto à importância da conscientização, orientação e medi-
das para difundir os cuidados junto aos idosos, uma vez que as conse-
quências sociais e psicológicas do “idoso órfão de filhos vivos” possui 
implicação direta à sua saúde e bem estar. 

Art. 3º Durante a referida Campanha, o Estado, através dos Po-
deres Executivo e Legislativo, promoverá eventos, palestras, campa-
nhas e aulas, com o objetivo de gerar reflexão, conscientização sobre a 
necessidade de cuidados aos idosos por familiares. 

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a incentivar progra-
mas para objetivar a campanha de orientação e conscientização sobre 
as consequências do não cuidado aos idosos. 

Art. 5º (Vetado). 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Desta feita, não havendo qualquer novidade jurídica que justifi-
que sua sanção e a consequente manutenção, no ordenamento jurídico, 
de duas leis com o mesmo objeto, oponho veto integral ao Projeto de 
Lei nº 045/2021, por ser contrário ao interesse público.

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

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido projeto de lei fere o interesse 
público, fundamento do regime jurídico administrativo, tendo lugar na 
conformidade do sistema normativo, segundo seus limites e condições.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 045/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade material.

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 MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 045/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 
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em 15 de junho de 2021.                                                             

                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 503/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 332/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que 
dispõe sobre o funcionamento de academias de musculação e demais 
estabelecimentos de Condicionamento Físico, Iniciação e Prática Es-
portiva, de Ensino de Esportes e de Recreação Esportiva.

Através da Mensagem nº 030/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o artigo 2º do Projeto 
por padecer de vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que não obstante a intenção do legislador, há de se negar sanção ao 
artigo 2° do projeto de lei pelas razões a seguir delineadas.  

Ao adotar redação ampla, abrangendo, além das academias de 
musculação e demais estabelecimentos de condicionamento físico, os 
centros de iniciação, ensino e prática de esportes, o dispositivo ora 
vetado (artigo 2° do projeto de lei), acaba por estabelecer exigências 
desarrazoadas, na medida em que tais atividades podem ser exploradas 
por pessoas que, embora não possuam inscrição nos quadros do Con-
selho Regional de Educação Física, são conhecedoras de técnicas que 
as habilitam para o ensino e treinamento de determinada prática es-
portiva e tal exigência não encontra amparo nem mesmo na legislação 
que rege o exercício das atividades dos profissionais de educação física 
o que é forçoso reconhecer que o dispositivo da propositura legislativa 
viola o princípio constitucional da proporcionalidade, sendo essa, pois, 
a razão pela qual oponho veto ao artigo 2° da proposta legislativa em 
comento. 

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido dispositivo ora vetado (o artigo 
2º da propositura de Lei), padece de vício de inconstitucionalidade, em 
respeito ao Princípio da Proporcionalidade, que integra uma exigên-
cia ínsita ao Estado Democrático de Direito enquanto tal, que impõe 
a proteção do indivíduo contra intervenções estatais desnecessárias ou 
excessivas, que causem aos cidadãos danos mais graves que o indispen-
sável para a proteção dos interesses públicos.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 332/2020, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 332/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 504/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 221/2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, 
que dispõe sobre o estabelecimento de Perímetro de Proteção Escolar 
no entorno das unidades escolares da rede estadual de ensino no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 041/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente os incisos III e IV do 
artigo 2° do Projeto por padecer de vício de inconstitucionalidade for-
mal e material.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que não obstante a intenção do legislador, há de se negar sanção aos 
incisos III e IV do artigo 2° projeto de lei pelas razões a seguir deli-
neadas.  

Art. 2º O Perímetro de Proteção Escolar de que trata esta Lei fica 
fixado em 100 (cem) metros, contados a partir dos limites físicos das 
respectivas unidades, em todas as direções, e tem por objetivo ações de 
prevenção e repressão policial, de modo a evitar o uso nocivo das suas 
cercanias, contra: (...) 

III - presença de pessoas em atitudes suspeitas e sem qualquer 
vínculo com a comunidade escolar; 

IV - proliferação de atividade ou comércio irregular ou ilícito; 
(...)

No que diz respeito ao inciso III do art. 2º dispõe que a institui-
ção do Perímetro de Proteção Escolar voltar-se-ia a impedir a presen-
ça nos entornos das unidades da Rede Estadual de Ensino de pessoas 
em atitudes suspeitas e que não possuíssem vínculo com a comunidade 
escolar, sem, todavia, indicar quais seriam os critérios aplicáveis para 
a identificação das ditas “atitudes suspeitas”, e fundamentar a con-
soante retirada do local. 

Com isto resultando em potencial prejuízo ao direito constitu-
cional de ir e vir, previsto no inciso XV do art. 5º da Carta Magna, 
conquanto o princípio da reserva de lei atue como expressiva limitação 
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não 
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir 
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia esti-
pulação legal das condições básicas para tais ações.

O que, ademais, evidencia a desproporcionalidade da medida. 
Tratando-se o Princípio da Proporcionalidade de norma implícita no 
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do 
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal) que, 
em conjunto com o Princípio da Proibição de Excesso ou da Razoabili-
dade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana dire-
tamente das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa 
medida, direito justo e valores afins, devendo ser observado, quando da 
propositura de normas legais.

Outrossim, o inciso IV do art. 2º do Projeto de Lei n° 221/2019 ao 
discorrer sobre a vedação à “proliferação de atividades ou comércio 
irregular ou ilícito” no Perímetro de Proteção Escolar, o Projeto em 
comento invade a competência legislativa municipal, prevista no art. 
30, I, da Constituição Federal de 1988, legislando sobre matéria de 
interesse local.

Circunstâncias nas quais, tendo em vista que a proposta legis-
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lativa não especificou adequadamente os parâmetros/limites para a 
aplicação da sanção ao direito fundamental de locomoção (art. 5º, XV, 
da CRFB/88), violando, assim, os princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade, assegurados na Constituição Federal, e que compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, 
da CRFB/88), forçoso reconhecer a necessidade de veto aos incisos III 
e IV do Projeto de Lei n° 221/2019, em face da existência de vício de 
inconstitucionalidade formal e material.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que os referidos dispositivos ora vetados (os 
incisos III e IV do artigo 2° da propositura de Lei), padecem de vício 
de inconstitucionalidade formal e material, visto que o inciso III viola 
o direito fundamental de locomoção previsto no artigo 5° da CF/88 e, 
por conseguinte os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, 
assegurados na Constituição Federal. Já o inciso IV invade competência 
legislativa do município, pois versa sobre assunto de interesse local, 
consoante dispõe o artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988. Por-
tanto, as razões do veto Governamental são inegáveis. 

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

aposto ao Projeto de Lei nº 221/2019, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade formal e material.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 221/2019, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 505/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 099/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, 
que institui, em todo território maranhense, o selo “PET Friendly” 
como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou 
públicos que promovam o bem-estar animal.

Através da Mensagem nº 040/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o artigo 2° do Projeto 
por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que não obstante a intenção do legislador, há de se negar sanção ao 
artigo 2° projeto de lei pelas razões a seguir delineadas.  

Art. 2º A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Maranhão - FECOMÉRCIO - MA, fica responsável pelo 
planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas para o ca-
dastramento dos comerciantes e lojistas interessados.

O referido dispositivo atribui à Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Maranhão - FECOMÉRCIO/MA, a 
competência pelo planejamento e execução das ações que serão desen-
volvidas para o cadastramento dos comerciantes e lojistas interessados 
em aderir ao selo “PET Friendly”.

Ocorre, entretanto, que a FECOMÉRCIO/MA possui natureza 
jurídica de entidade sindical, exercendo atividades relacionadas a or-
ganizações associativas patronais e empresariais. A referida entidade 
é constituída por 19 (dezenove) sindicatos patronais filiados no Estado 
do Maranhão.

O art. 8º da Constituição Federal consagra significativo avanço 
na liberdade sindical no tocante à relação mantida entre as entidades 
e o Estado, reconhecendo a importância da participação de tais or-
ganizações de viés representativo, tanto dos trabalhadores quanto dos 
empregadores, no processo de redemocratização do país, no período 
pós ditadura militar. 

Atribui-se aos sindicatos a competência para a defesa de direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria representada, inclusi-
ve em questões judiciais ou administrativas. A constituição e a filiação 
a tais organizações são um direito dos trabalhadores e empregadores, 
os quais devem, paralelamente, observar os respectivos estatutos. 

Deste modo, o art. 2º do Projeto de Lei nº 099/2021, ao obrigar 
a FECOMÉRCIO/MA a planejar e executar as ações necessárias para 
o cadastramento dos comerciantes e lojistas interessados em aderir ao 
Selo “Pet Friendly”, viola o preceito proibitivo constante no art. 8º da 
Constituição Federal, que estabelece a impossibilidade de lei interferir 
e intervir na organização sindical.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido dispositivo ora vetado (o arti-
go 2° da propositura de Lei), padece de vício de inconstitucionalidade 
material, visto que o legislador infraconstitucional não pode interferir 
na construção do Constituinte, assim sendo, somos pela manutenção do  
veto parcial ao artigo 2° da propositura de lei, sendo as razões do veto 
Governamental, convincentes. 

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

aposto ao Projeto de Lei nº 099/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade material.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 099/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 506/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 651/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
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que estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações Informativas e Pa-
liativas sobre a Síndrome de RETT, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 034/2021, o Senhor Governador do 
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do 
art.64, IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de 
Lei Ordinária nº 651/2021 (inciso III do art. 2º) por padecer de vício de 
inconstitucionalidade formal. 

Art. 2º As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se subs-
tanciam em: 

[...]
III - adoção por hospitais públicos de programas no qual desig-

narão data e local para encontros mensais entre associações e pacientes 
diagnosticados com Síndrome de Rett, para acolhimento e orientação;

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção ao in-
ciso III do art. 2º do Projeto de Lei nº 651/2019, vez que a Constituição 
da República estabeleceu um modelo de Estado no qual a interferência 
de um Poder sobre outro é exclusivamente autorizada nas hipóteses le-
galmente previstas, restando vedado ao Legislativo, em decorrência do 
Princípio da Reserva de Administração, intervir direta e concretamente 
em matérias inerentes à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo.

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

As matérias ora expostas, nos termos do artigo 43, incisos III e 
IV, da Constituição Estadual, são de competência privativa do Governa-
dor do Estado. Senão vejamos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 

ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual

Não obstante, o inciso III do art. 2º da proposta em comento cria 
nova atribuição para as unidades públicas de saúde do Estado, versando 
sobre a necessidade de adoção de programas, e designação de encontros 
mensais, ferindo, com isto, a autonomia do Poder Executivo para, na 
forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito estadual, como 
esclarece a Mensagem Governamental.

Ao analisarmos o dispositivo ora vetado (inciso III do art. 2º do 
Projeto de Lei nº 651/2019) verificamos que assiste razão ao Governa-
dor, tendo em vista que o dispositivo ora vetado delega atribuições ao 
Executivo, além disso, considerando que o legislador infraconstitucio-
nal não pode interferir na construção do constituinte de modo a criar ou 
ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, é forçoso 
reconhecer a necessidade do Veto Governamental em razão dos vícios 
de inconstitucionalidade apontados, visto que viola o Princípio da Re-
serva de Iniciativa (art. 43, V da CE/89), e por conseguinte o Princípio 
da Separação dos Poderes (parágrafo único do art. 6º da CE/89). 

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

aposto ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei nº 651/2019, por estar 
eivado de inconstitucionalidade formal.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei nº 651/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                         
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 508 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Codó, o Senhor José Francisco Lima 

Neres, através do Ofício nº 103/2021, datado de 23 de abril de 2021, 
solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de ca-
lamidade pública no Município de Codó, neste Estado, em virtude da 
grave situação que se encontra o povo codoense decorrente da Pande-
mia provocada pela COVID-19 agravada pela nova cepa,  considerando 
para tanto, o Decreto Municipal nº 4.290/2021, que Declara Estado de 
Calamidade Pública no âmbito do Município de Codó, ao Legislativo 
Estadual visando o reconhecimento de nosso instrumento normativo.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica 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 enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação 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, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

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 Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem 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, medida 
já adotada pelo Município de Codó, através do Decreto Municipal nº 
4.290, de 15 de abril de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-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 
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atendidas as exigências de ordem legal e constitucional, e em especial 
ao disposto na Lei Ordinária nº 11.478,de 14 de maio de 2021, que Es-
tabelece critérios para reconhecimento de estado de calamidade pública 
nos municípios do Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa, 
para efeitos do art.65 da Lei Complementar Federal nº 101 , de 4 de 
maio de 2000.

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

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Codó, na 
forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 /2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Codó.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Codó, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 4.290, de 15 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Codó.

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 052/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares    

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                              ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                            ________________________
Deputado Ciro Neto                                                   ________________________
Deputado Wendell Lages                                          ________________________
_______________________                                          ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 509 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 303/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Considera de Utilidade Pública a ASSOCIA-
ÇÃO BALSENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com sede e 
foro no Município de Balsas, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 

decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação Balsense da Pessoa com Deficiência foi consti-
tuída em 14 de agosto de 2016, que é designada pela sigla A.B.P.D. 
É uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e 
duração por tempo indeterminado com sede provisória Rua Remi 
Arruda Nº 36, Bairro Manoel Novo, CEP 01 CEP 65800 -000 no 
Munícipio de Balsas, Estado do Maranhão.  E tem como suas finali-
dades: atender as pessoas com deficiência física promovendo ações 
que contribua para assegurar o pleno exercício de seus direitos bá-
sicos como à saúde, à educação, ao trabalho, à previdência social, 
ao desporto e ao lazer conforme a Lei de Nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989. 

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

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

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

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

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 303/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 510 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 041/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Dom Belisário quando esteve à frente da Arquidiocese de São Luís.

José Belisário da Silva, foi nomeado Bispo de Bacabal (MA), 
em 1º de dezembro de 1999. Sua ordenação episcopal, em Carmó-
polis, foi no dia 19 de fevereiro de 2000. A posse ocorreu um mês 
depois. Em 2005, dom José Belisário foi nomeado arcebispo de São 
Luís pelo Papa Bento XVI. Tomou posse como metropolita no dia 19 
de novembro daquele ano. Dom José Belisário recebeu de parlamen-
tares os títulos de “Cidadão Ludovicense”, em 2015, e de “Cidadão 
Maranhense”, 2016. 

Contudo, em respeito ao trabalho do Dom Belisário feito quan-
do esteve à frente da Arquidiocese de São Luís, o meu respeito e ad-
miração por todo esse tempo que dedicou sua vida em prol da religião, 
como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
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tação da Assembléia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 041/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 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 da Moção nº 041/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 511 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 042/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Dom Gilberto nomeado para assumir a Arquidiocese de São Luís.

Dom Gilberto nasceu em 29 de julho de 1956. Estudou Filoso-
fia na Universidade Federal do Pará e no Instituto de Pastoral Regio-
nal (IPAR), onde também cursou Teologia. Sua ordenação sacerdotal 
ocorreu em 27 de julho de 1985, na paróquia Cristo Libertador de 
Santarém (PA). Dom Gilberto Pastana Oliveira é mestre em Teologia 
Espiritual pela Faculdade Teresianum, em Roma.

Nomeado bispo de Imperatriz (MA) pelo Papa Bento XVI, em 3 
de agosto de 2005, foi ordenado no dia 28 de outubro daquele ano, na 
Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Santarém (PA). Escolheu 
como lema episcopal “Venha o teu reino (Mt 6, 10a)”. A posse foi no 
dia 13 de novembro.

No dia 2 de junho Papa Francisco acolheu como sucessor de 
dom Belisário o até então bispo de Crato (CE), dom Gilberto Pastana 
de Oliveira. A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) saudou o novo arcebispo e enviou agradecimentos ao 
novo bispo emérito, como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembléia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 

nº 042/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
 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 da Moção nº 042/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 512 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré, o Senhor 

Francisco Dantas Ribeiro Filho, através do Ofício nº 045/2021, datado 
de 29 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Alto Alegre 
do Pindaré, neste Estado, com a finalidade de ratificação da calamidade 
pública em decorrência da Infecção humana pelo Novo Coronavírus, 
considerando para tanto, o Decreto Municipal nº 040, de 31 de março 
de 2021, que Declara Estado de Calamidade Pública no âmbito do Mu-
nicípio de Alto Alegre do Pindaré, ao Legislativo Estadual visando o 
reconhecimento de nosso instrumento normativo.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica 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 enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação 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, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

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 Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem 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, 
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necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Alto Alegre do Pindaré, através do Decre-
to Municipal nº 040, de 31 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-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, e em especial 
ao disposto na Lei Ordinária nº 11.478, de 14 de maio de 2021, que Es-
tabelece critérios para reconhecimento de estado de calamidade pública 
nos municípios do Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa, 
para efeitos do art.65 da Lei Complementar Federal nº 101 , de 4 de 
maio de 2000.

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

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Alto 
Alegre do Pindaré, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 053 /2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Alto Alegre do Pindaré.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do Pindaré, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal 
nº 040, de 31 de março de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de Alto Alegre do Pindaré.

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 053/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                              ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                            ________________________
Deputado Ciro Neto                                                   ________________________
Deputado Wendell Lages                                          ________________________
_______________________                                          ________________________

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 01 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, EM CON-
FORMIDADE COM O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI 
O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VÍDEOCON-
FERÊNCIA NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

WENDELL LAGES-  PRESIDENTE EM EXERCÍCIO                   
DUARTE JUNIOR                                       
RAFAEL LEITOA                                        
DOUTOR YGLÉSIO                                                                                                                                           

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 463/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FI-

NAL) – Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 033/2021, 
que institui no âmbito do Estado do Maranhão, a Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 466/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 

064/2021, que dispõe sobre a inclusão dos(as) trabalhadores(as) em 
educação como grupo prioritário do Plano de Vacinação contra a Co-
vid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o território do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ZE INÁCIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 410/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 

157/2021, que dispõe sobre a autorização para compra de vacinas SAR-
S-COVID-19, por pessoas jurídicas de direito privado no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado VINICÍUS LOURO
RELATORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 393/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

228/2021, que dispõe sobre a criação do Projeto “Órfãos da Covid-19”, 
que institui políticas públicas a serem instituídas no Estado do Mara-
nhão, visando minimizar os prejuízos financeiros e psicológicos sofri-
dos por crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis para 
a Pandemia do Covid-19.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 402/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

229/2021, que dispõe sobre a implantação do conceito de Cidades Inte-
ligentes “Smart Cities” no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 418/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

091/2021, que obriga as locadoras de veículos a disponibilizarem auto-
móveis adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 340/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 197/2020, que dispõe sobre a indenização e a pensão 
por lucros cessantes cabíveis em decorrência de óbitos por ausência de 
leitos de UTI no período de calamidade pública decretada no Estado do 
Maranhão, decorrente do Coronavírus (COVID-19).

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº477/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 



  34       TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 34
ORDINÁRIA Nº 247/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da per-
manência de fisioterapeutas nas maternidades e estabelecimentos hos-
pitalares congêneres da rede pública e privada, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 480/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 245/2021, que dispõe sobre a proibição da cobrança de juros e/ou 
multas sobre dívidas referentes aos serviços públicos essenciais de for-
necimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica contraídas 
no período de calamidade pública, no âmbito do Estado do Maranhão.              

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 471/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

270/2021, que Institui, no Calendário de Eventos do Estado do Mara-
nhão, o “Dia Estadual do Terço dos Homens”, e dá outras providências.         

AUTORIA: Deputada HELENA DUALIBE 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 478/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

250/2021, que Institui a Política de Albergues Prisionais para Mulheres 
no Estado do Maranhão.               

AUTORIA: Deputada ARNALDO MELO 
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 457/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

280/2021, que “Declara Como Utilidade Pública o Instituto Dica Fer-
reira - IDF.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 458/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

279/2021, que Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação dos 
Comerciantes de Materiais de Construção do Maranhão – ACOMAC.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA  
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 459/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

265//2021, que Considera de utilidade pública a Academia Maranhense 
de Ciências, Letras e Artes Militares. (AMCLAM), com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 465/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

281/2021, que estabelece a prioridade para grávidas, lactantes e puér-
peras, sem comorbidades, no Plano Estadual de Imunização contra a 
COVID-19.

AUTORIA: Deputado SOCORRO WAQUIM 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 453 /2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-

CRETO LEGISLATIVO Nº 048/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
042, de 20 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Nova 
Olinda do Maranhão, em virtude da existência de casos confirmados 
de contaminação do COVID – 19. DECLARA, o pedido de reconhe-

cimento estado de calamidade pública no Município de Nova Olinda 
do Maranhão.

AUTORIA: MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARA-
NHÃO

RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 467/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-

CRETO LEGISLATIVO Nº 050/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
063, de 25 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Sambaí-
ba, em virtude da existência de casos confirmados de contaminação do 
COVID – 19. DECLARA, o pedido de reconhecimento estado de cala-
midade pública no Município de Sambaíba.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 461/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao “João do Vale” a MAVAM 
- Museu da Memória Audiovisual do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado WENDEL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 455/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale” a Joaquim Haickel.

AUTORIA: Deputada ROBERTO COSTA  
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
 PARECER Nº 456/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “José Ribamar de Oliveira Canhoteiro” a Joaquim 
Haickel.

AUTORIA: Deputada ROBERTO COSTA  
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 462/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 039/2021 

– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE, na pessoa do seu 
Presidente Sérgio Frota, da Comissão Técnica, jogadores e extensivo 
aos seus torcedores, pelo bom desempenho na conquista do 35º Título 
De Campeão Do Futebol Maranhense.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 474/2021 –Emitido ao VETO PARCIAL apos-

to ao PROJETO DE LEI Nº 115/2021, que Institui o “Selo Amigo da 
Saúde”, aos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, 
em todo o Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Depu-
tado Doutor Yglésio.

PARECER Nº 475/2021 – Emitido ao VETO PARCIAL 
aposto ao PROJETO DE LEI Nº 128/2021, que obriga os hospitais 
e clínicas particulares que atuam no âmbito do Estado do Maranhão a 
informarem relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis para 
pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2021 35
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 14 de junho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

P O R T A R I A   Nº 317/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO          
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 050/2021 - DSMO,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras ZILDA BIANCA BRITO SOUSA, 

matrícula nº 1639921 e MELINA SÁ VIEIRA COSTA,  matrícula nº 
1660703,  ambas lotadas na Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacio-
nal, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto 
do Contrato nº 025/2021, referente ao Pregão Eletrônico(processo ad-
ministrativo nº0804/2020, cujo o objeto é a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico e odonto-
lógicos pertencente a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional, desta 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme  determina 
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de junho de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

   

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1429/2021-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de 
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, e Parecer da 
Procuradoria Geral anexo aos autos, RATIFICO a dispensa de licita-
ção respaldada no artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Em-
penho para o exercício de 2021, no valor de R$ 995.866,67 (novecentos 
e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos), em favor da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DIS-
TRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 06.272.793/0001-84, 
para o fornecimento de energia elétrica, disciplinando e unificando as 
condições relativas a prestação dos serviços para a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão no valor contratual  de R$ 1.848.00,00 
( um milhão,  oitocentos e quarenta e oito mil reais), nas condições 
definidas no Termo de Referência anexo aos autos. Determino a publi-
cação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como 
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art. 26, caput da Lei nº 
8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO 
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 15 de junho de 2021. Depu-
tado Othelino Neto. Presidente ALEMA 
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