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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  07 / 06 / 2022 – 3ª FEIRA

BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
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PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 07.06.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – MEDIDA PROVISÓRIA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 385/2022, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 034/2022, QUE 
ALTERA A LEI Nº 10.691 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017, QUE 
INSTITUI O PROGRAMA CARTÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁ-
RIO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS 
HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR - SEDIHPOP E DA SE-
CRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE 
- SEEJUV. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO.

II - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 272 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 096/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WENDELL LAGES, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 
NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

3. PROJETO DE LEI Nº 508/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA ANDREIA REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBI-
TO NO ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DE 
COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA. 

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
172/2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
DOUTOR GELSON SOEIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
006/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NUEL BECKMAN” AO SENHOR DIMAS SALUSTIANO DA SIL-
VA, NATURAL DE SÃO LUÍS/MA. COM PARECER FAVORÁVEL 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

6. REQUERIMENTO Nº 148/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/2021. DE SUA AUTORIA.

7. REQUERIMENTO Nº 149/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PARECER DA 
CCJC SOBRE O VETO AO PROJETO DE LEI Nº 326/2021, DE SUA 
AUTORIA.

8. REQUERIMENTO Nº 150/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS 
DE LEI NºS   177/2021, 181/2021, 277/2021, 515/2021, 560/2021, 
565/2021, 566/2021, 567/2021, 568/2021, 569/2021, 570/2021, 
571/2021, 572/2021, 573/2021, 574/2021, 575/2021, 576/2021, 
577/2021 E 578/2021,  DE SUA AUTORIA. 

9. REQUERIMENTO Nº 151/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE 
LEI NºS  405/2021, 514/2021, 516/2021, 517/2021 E 590/2021, DE 
SUA AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 129/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO CON-
VITE À SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, SR. SÍLVIO LEITE, PARA COMPARECER AO 
PLENARINHO DESTA CASA EM DATA E HORA A SER DEFINI-
DA DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR SOBRE O DÉFICIT DO 
EFETIVO DOS POLICIAIS MILITARES EM TODO O ESTADO DO 
MARANHÃO.  

11. REQUERIMENTO Nº 146/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CESAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO CONVITE AO SECRE-
TÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PARA PRESTAR 
INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHAMENTO DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA DO ESTADO.

12. REQUERIMENTO Nº 155/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDO 
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME DE 
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALI-
ZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI 
Nº  468/2021, DE SUA AUTORIA.

13. REQUERIMENTO N° 160/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REA-
LIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE 
LEI Nº 279/22 E O PROJETO DE LEI COMPLENTAR Nº 010/22, 
AMBOS DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO. 

VI – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 156/2022, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA,  SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR A ES-
POSA, FILHOS E DEMAIS FAMILIARES DO SR. NILTON CÉSAR 
MONTEIRO BRAGA, FUNCIONÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO, LOTADO NA DIRETORIA GERAL DA 
MESA-DGM, FALECIDO DIA 31/05/2022.

MENSAGEM - 112022
Código de validação: C17F3879D4
( relativo ao Processo 201652022 )

São Luís, 1º de Junho de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, passo às suas mãos, para que seja sub-
metido por Vossa Excelência à douta apreciação do Plenário dessa 
Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei Complementar que altera 
dispositivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão (Lei Complementar nº 14/91).

As alterações ora propostas têm o objetivo de efetuar reajus-
tes pontuais no referido diploma legal, com vistas a garantir aos ju-
risdicionados ações mais céleres e resultados cada vez mais efetivos.

Está sendo proposta a criação do Órgão Especial no âmbito 
desta Corte de Justiça, assim como sua composição, além de fixar 
as matérias de competência exclusiva do Plenário, nos termos da 
proposta de minuta de Lei Complementar em anexo.

Registro que tal medida se mostrou de suma importância 
tendo em vista o recente aumento da composição do Tribunal de 
Justiça pela patente necessidade de expansão da prestação jurisdi-
cional, conferindo mais celeridade às matérias que ficarão afetas ao 
Órgão Especial.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justifi-
car esta proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na expectati-
va de que receba a costumeira boa acolhida.

Renovando protestos de mais elevada estima e máxima consi-
deração, atenciosamente,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2022

Altera dispositivos do Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Ma-
ranhão, Lei Complementar nº 14, de 17 
de dezembro de 1991, e dá outras provi-
dências.

Art. 1º O caput e o § 6º do art. 18 do Código de Divisão e 
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, Lei Complementar nº 
14, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte reda-
ção:

Art. 18. O Tribunal de Justiça funcionará em Plenário, em Ór-
gão Especial, em uma Seção Cível, em Câmaras Reunidas e Câmaras 
Isoladas, cujas especialidades serão especificadas neste Código e no 
Regimento Interno.

(...)
§ 6º As competências e atribuições do Plenário, do Órgão Es-

pecial, da Seção Cível, das Câmaras Reunidas e das Câmaras Isoladas 
serão fixadas neste Código e no Regimento Interno.

Art. 2º Fica acrescentado ao Código de Divisão e Organização 

Judiciárias do Estado do Maranhão, Lei Complementar nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991, o art. 18-B, com a seguinte redação:

Art. 18-B. O Órgão Especial, com 23 membros, exercerá todas 
as atribuições e competências do Plenário previstas neste Código e no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, salvo:

I - eleger, tomar compromisso e dar posse aos membros da Mesa 
Diretora do Tribunal de Justiça;

II - eleger os membros do Órgão Especial para as vagas destinadas 
ao preenchimento por eleição e dar posse a todos os seus membros;

III - deliberar sobre a alteração do número de    desembargadores; 
IV - escolher juiz de direito de entrância final para acesso ao 

Tribunal pelos critérios de antiguidade e merecimento;
V - formar a lista tríplice dos candidatos ao cargo de 

desembargador pelo quinto constitucional;
VI - eleger desembargadores e juízes de direito, titulares e 

suplentes, que comporão o Tribunal Regional Eleitoral, bem como 
elaborar a lista tríplice para preenchimento das vagas destinadas aos 
advogados para integrar o mesmo Tribunal Regional Eleitoral;

VII- eleger o diretor e o vice-diretor da Escola Superior da 
Magistratura;

V I I I -  realizar as sessões solenes do Plenário previstas 
neste Código e no Regimento Interno.

§ 1º O Órgão Especial se reunirá com no mínimo doze de-
sembargadores, além do seu presidente.

§ 2º O presidente do Tribunal, o primeiro vice-presidente e o 
corregedor-geral da Justiça e os dez desembargadores mais antigos são 
membros natos do Órgão Especial.

§ 3º O presidente será substituído em suas férias, ausências, 
impedimentos e suspeições pelo vice-presidente ou pelo desembarga-
dor mais antigo na sessão.

§ 4º O Regimento Interno estabelecerá as regras necessárias 
para o funcionamento do Órgão Especial e para a eleição dos seus 
membros escolhidos por votação.

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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 07.06.2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 197 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

017/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Junior, que pro-
põe conceder a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Olivei-
ra “Canhoteiro” a Davi Hermes Sousa de Oliveira.

Esclarece a Justificativa do autor da propositura, que o home-
nageado o Senhor Davi Hermes Souza de Oliveira, nasceu em 15 de 
maio de 2003, em São Luís/MA. É acadêmico de Educação Física na 
Universidade CEUMA e atleta de natação da Viva Água.

Atualmente patrocinado pela Equatorial Maranhão por meio da 
Lei Estadual do Incentivo ao Esporte do Governo do Maranhão.

Começou natação para bebês aos 3 meses de idade e começou a 
competir aos 12 anos. Seus principais resultados são:

1 - Pentacampeão do ParaJems 2015 a 2019
2 - Bicampeão nos Jogos aquáticos do Ceará 2018 e 2019
3 - bicampeão nas Paralimpíadas Escolares 2017 e 2019
4 - tricampeão brasileiro de natação 2018, 2019 e 2021
5 - campeão mundial no Canadá 2018 (dois ouros e um bronze)
 Resultados de 2021:
- maio:
1 - Torneio Nossa Energia: ouro nos 50m livre e 50m borboleta;
- julho:
- Campeonato Maranhense de Categorias - Troféu Apcef: ouro 

50m borboleta, 100m livre e 100 m Medley;
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          - setembro:
- Norte-Nordeste de Clubes – Troféu Walter Figueiredo Silva: 

ouro 50m livre, 50 m borboleta e 100m borboleta;
 - novembro:
- Campeonato Brasileiro de Natação CBDI -São Paulo – (cate-

goria open):
  1º lugar – 50m borboleta.
1º lugar – 50m livre.
1º lugar – 100m borboleta.
1º lugar – 100m livre;

- dezembro:
- Meeting Brasileiro de Natação CBDI -São Paulo – (categoria 

open):
  1º lugar – 50m borboleta.
2o lugar – 50m livre.
1º lugar – 100m borboleta.

Resultados de 2022:
- fevereiro:
. Jogos abertos escolares
  1º lugar – 100m borboleta.
1º lugar – 50m livre;
- março:
. Troféu João Vitor Caldas do Norte
  1º lugar – 50m borboleta.
1º lugar – 100m livre.
Como se observa, a trajetória de Davi Hermes Souza de Oliveira 

o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de 
Oliveira “Canhoteiro” por contribuir de forma significativa para a defe-
sa e promoção do desporto no Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “c”, 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, às pessoas cujos trabalhos ou ações merecem espe-
cial destaque na defesa e promoção do desporto.

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 Reso-
lução Legislativa n.º 017/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Junior.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
017/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio     
                                        
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 243 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 

362/2017, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis 
aos frequentadores de shoppings centers e estabelecimentos similares, 
e dá outras providências.”  

Através da Mensagem nº 029/2022, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o art. 47, caput e do art. 64, 
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, em 
epígrafe, por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado, que o Projeto de Lei, em comento, pretende tornar obrigatória 
a construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores 
de shoppings centers e estabelecimentos similares. Em linhas gerais, 
a proposta legislativa: Determina a instalação de fraldários nos sho-
ppings centers e demais estabelecimentos com grande fluxo de pessoas 
e infraestrutura de banheiros de utilização pública; Dispõe que os 
fraldários deverão ser instalados em locais reservados próximos aos 
banheiros, sendo de livre acesso a ambos os sexos. Na hipótese de não 
haver lugar reservado, o fraldário deve ser instalado dos dentro dos 
banheiros masculino e feminino (art. 2º); Estabelece que o descumpri-
mento da norma enseja aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), que será aplicada em dobro em caso de reincidência. 
Para cada reincidência subsequente, aplicar-se-á a multa corresponde 
à reincidência anterior acrescida de 20% (vinte por cento); Determina 
que o Poder Executivo regulamente a Lei no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua publicação.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que inicialmente, 
há de registrar que a proposta é meritória, na medida em que reforça 
o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar às crianças, 
com absoluta prioridade, a dignidade e o respeito, além de colocá-las 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão (art. 227, Constituição Federal). Ademais, 
não é.

Contudo, ao estabelecer, em seu artigo 4º, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que o Executivo regulamente o disposto na norma, a pro-
positura acaba por violar o Princípio da Separação dos Poderes que 
encontra previsão no art. 2º da Constituição Federal e no art. 6º da 
Constituição Estadual.

Não obstante, a Lei Fundamental estabeleceu um rijo modelo de 
Estado, no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses nela previstas.

O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de limi-
tação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência 
próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro 
modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a uma divi-
são de funções estatais, conferidas a órgãos especializados para cada 
atribuição.

Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 30 (trinta) dias para 
que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no artigo 
64, III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em 
apreço, além de restringir o exercício de um poder administrativo para 
além das hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o princípio 
da harmonia e independência entre os poderes.

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Po-
deres (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal) e 
considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir 
na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos 
de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao artigo 4º do 
Projeto de Lei nº 362/2017 por padecer de vício de inconstitucionali-
dade material.

De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de 
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se 
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do rece-
bimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto.”



  6       TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6
Assim sendo, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do Che-

fe do Executivo Estadual ao Art. 4º, do Projeto de Lei n° 362/2017, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade material. Portanto, as 
razões do veto governamental são convincentes.

  
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 362/2017, por padecer de vício de in-
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de 
Lei nº 362/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
                                             
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 247 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 384, de 11 de maio de 2022, que 
Altera a Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996, que dispõe sobre a 
designação de policiais-militares da reserva remunerada para a realiza-
ção de tarefas por prazo certo, e dá outras providências.

Em suma, a Medida Provisória, em apreço, prevê a atualização 
das disposições da Lei nº 6.839 de 14 de novembro de 1996, para prin-
cipalmente ampliar de três para cinco anos o prazo máximo pelo 
qual os servidores militares da reserva remunerada poderão ficar 
designados para o exercício de atividades por prazo certo, discipli-
nar o ônus da cessão, bem como fixar as responsabilidades financei-
ras daqueles que se utilizarem os serviços dos militares da reserva 
remunerada.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a reserva remunera-
da corresponde à fase em que o militar, mesmo em situação de inativi-
dade, permanece à disposição de sua Corporação caso seja necessário 
voltar à ativa em situação excepcional. A Lei nº 6.839 de 14 de no-
vembro de 1996, autoriza que militares da reserva remunerada sejam 
designados para a realização de tarefas por prazo certo.

A designação visa proporcionar o aproveitamento do potencial 
de policiais-militares inativos, com a economia de meios decorrentes, 
bem como permitir o atendimento das necessidades de segurança (sem 
o caráter de ação pública da Administração Estadual).

Com fulcro na referida norma, a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão podem cooperar com os 
demais Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, cedendo militares da reserva remune-
rada para desenvolvimento de ações de segurança institucional e/ou 
patrimonial, por exemplo.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os 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

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

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

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

§ 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-
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 
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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-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, incisos III, IV e V, da Constituição Es-
tadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete 
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização 
administrativa”, “servidores públicos do Estado” e “estruturação e 
atribuições de órgãos da administração pública estadual”.

 “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, pro-

vimento 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. (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).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. 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.

Contudo, a relevância da matéria tratada nesta Medida Provisó-
ria, decorre da necessidade de se aperfeiçoar a legislação estadual que 
rege a matéria, permitindo que militares da reserva remunerada pos-
sam contribuir por mais tempo na realização de atividades importantes 
para o Poder Executivo ou atuar na prestação do serviço de segurança 
institucional e patrimonial em outras instituições públicas.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se evitar a paralisação nas atividades desenvolvidas 
com fulcro na Lei nº 6.839, 14 de novembro de 2006, o que demanda 
velocidade na realização de mudanças normativas, como bem esclare-
ce a Mensagem Governamental.

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, diante dos argumentos acima, 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.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

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

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

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, propõe a 
atualização das disposições da Lei nº 6.839 de 14 de novembro de 
1996, para principalmente ampliar de três para cinco anos o prazo 
máximo pelo qual os servidores militares da reserva remunerada po-
derão ficar designados para o exercício de atividades por prazo certo, 
disciplinar o ônus da cessão, bem como fixar as responsabilidades 
financeiras daqueles que se utilizarem os serviços dos militares da 
reserva remunerada. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 384/2022, 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 

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 384/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 31 de maio de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio                                             

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                  
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Wellington do Curso                                       
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Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 261 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 010/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Determina a higienização dos 
carrinhos, cestas e utensílios de mercado, disponibilizados ao con-
sumidor, na forma que menciona.

  Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica determi-
nada a higienização dos carrinhos, cestas e utensílios disponibilizados 
aos consumidores para acondicionamento de compras por mercados, 
supermercados, hipermercados, conglomerados comerciais, bem como 
estabelecimentos e centros comerciais. 

  Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.057, de 15 de abril de 
2014, que dispõe sobre a Limpeza dos Carrinhos e Cestos de Compras 
e dá outras providências.

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.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 010/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.057, de 15 de abril de 2014, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 010/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 291 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 195/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Dispõe sobre o Atendimen-
to de Mulheres Portadoras de Deficiência Auditiva Vítimas de Vio-
lência Doméstica e Familiar no Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica assegurado o aten-

dimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) à mulher com deficiên-
cia auditiva ou com dificuldade de comunicação, vítima de violência 
doméstica ou familiar nas Delegacias da Mulher do Estado do Mara-
nhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com as Leis Ordinárias nº 10.253, de 08 de junho 
de 2015, que garante o atendimento vinte e quatro horas às mulhe-
res vítimas de violência e a Lei Ordinária nº 10.852, de 16 de maio 
de 2018 , que Institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar.

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.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 195/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com as Leis Ordinárias nº 10.253, de 08 de junho de 2015 e 
a Lei Ordinária nº 10.852, de 16 de maio de 2018, ambas possuem o 
mesmo sentido.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 195/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 294 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 230/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Bom 
Pastor, com sede e foro no Município de Esperantinópolis, 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 Bom Pastor é uma pessoa jurídica de direito 
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privado, sem fins lucrativos, e por tempo indeterminado, e de ca-
ráter filantrópico, cultural e socioeducativo, e tem por finalidades 
desenvolver ações de proteção à família, educação, infância , à ado-
lescência, realização de cursos, entre outros. 

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 230/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 295 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 216/2022, de autoria do Senhor Deputado Ar-
naldo Melo, que Considera de Utilidade Pública a Associação Cul-
tural e Recreativa de Água Doce do Maranhão - ACRA, com sede e 
foro na cidade de Água Doce do Maranhão, 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 Cultural e Recreativa de Água Doce do Mara-
nhão é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração inde-
terminada, tendo como objetivos: promover a união e o espírito de 
solidariedade em seus associados; Despertar os sócios para uma 
tomada de consciência no sentido de desenvolver a cultura do nosso 
município , estimular nos sócios o interesse pelo problema da juven-
tude e sua educação, mediante a tudo na pratica de esportes comu-
nitários, preparar os associados para melhor desempenho de suas 
funções , mediante a organização de cursos pré-profissionalizantes 
tais como: desenho, artesanato, computação, auxiliar de enferma-
gem, entre outros.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 216/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                     
Deputado Ciro Neto                                                  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 296 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 220/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Rildo Amaral, que Considera de Utilidade Pública a Associação Cul-
tural Flor de Mandacaru, com sede e foro no Município de Açailân-
dia, 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 Cultural Flor de Mandacaru - ACFM, é asso-
ciação de direito cultural, beneficente, sem fins lucrativos, com du-
ração por tempo indeterminado, e tem por finalidade lutar pelo in-
centivo à cultura junina do Município de Açailândia - MA e região, 
construir processos educativos de cunho social e formação cidadã.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 220/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.
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Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                                                  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 297 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 229/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Es-
portiva Bola de Ouro, com sede e foro no Município de Açailândia, 
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 Esportiva Bola de Ouro, é uma Associação de 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada, tendo por finalidades: promover o esporte; promo-
ver a ética , a paz, a cidadania, a igualdade entre sexos, os direitos 
humanos , a liberdade de expressão , a livre orientação sexual, a 
democracia, os valores universais , a união e solidariedade entre 
os povos do mundo; promover a cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 229/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 298 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 228/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação o Bom 
Samaritano, com sede e foro no Município de Paço do Lumiar, Es-
tado 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 o Bom Samaritano é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, tempo de duração indeterminado, e tem por obje-
tivos: promover e estimular a cultura, realizar atividades educa-
cionais como: palestras, seminários, cursos e assistência medica à 
família dos seus associados e comunidade.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 228/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 299 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 535/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Arsiton Sousa, que Institui a Campanha de Incentivo à Instalação de 
Painéis Fotovoltaicos no Estado do Maranhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 946/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

Concluída a votação, com a emenda  substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 
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Ordinária nº 535/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 535/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em  07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio                                             

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        

PROJETO DE LEI Nº 535/2021

Estabelece Diretrizes para a insti-
tuição da Campanha de Incentivo à Insta-
lação de Painéis Fotovoltaicos no âmbito 
do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.

 Art. 1º - Esta Lei estabelece Diretrizes para a instituição da 
Campanha de Incentivo à Instalação de Painéis Fotovoltaicos no âmbito 
do Estado do Maranhão, com o objetivo de estimular o uso da energia 
solar fotovoltaica em áreas urbanas e rurais. 

Art. 2º - Na instituição da Campanha de que trata esta Lei, serão 
observadas as seguintes diretrizes:

             I - Promoção de ações educativas de conscientização sobre 
a importância da energia solar fotovoltaica para o meio ambiente e para 
o desenvolvimento sustentável; 

II - Disponibilização de informações sobre os benefícios do uso 
da energia solar fotovoltaica em residências, comércios, indústrias e 
propriedades rurais; 

III - Oferecimento de orientação e assistência técnica para a ins-
talação de painéis fotovoltaicos.

 Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 302 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 118/2022, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, 
que Dispõe e regulamenta o Projeto “Nossa Horta” nas escolas da rede 
pública de Ensino Integral no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, estabelece que a partir 
desta Lei,    torna-se obrigatória e implantação do Programa Socioedu-
cativo “Nossa Horta”, a nível Estadual, utilizando- -se as diretrizes es-
tabelecidas pelo Projeto Educando com a Horta Escolar, desenvolvido 
a partir da cooperação técnica entre o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação do Ministério da Educação (FNDE/ MEC) e a Or-
ganização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

A propositura de Lei, sob análise, consiste na implementação de 
“mini hortas” nas escolas, que deverão ser elaboradas e preservadas 
pelos alunos da rede pública estadual de ensino integral.  Cada escola 
deverá reservar uma área específica destinada à atividade que atenda às 
necessidades estudantis. A escolha dos vegetais a serem cultivados será 

feita pelos professores, e cada série ficará responsável por uma espécie 
diferente. O horário da execução das atividades deverá ser compatível 
com a realidade escolar dos alunos.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei apresentado, 
nos âmbitos formal e material. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é 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 Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

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

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de 
sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orçamen-
tária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...] . (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

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

No caso em tela, o Projeto de Lei institui o Projeto Nossa Horta a 
ser implantado nas escolas públicas da rede estadual no âmbito do Es-
tado do Maranhão a ser implementada, provavelmente, pela Secretaria 
de Estado da Educação.

Apesar de a política ter que ser executada por uma Secretaria de 
Estado, o projeto não altera a estrutura ou cria cargos na Administração 
Pública. O STF já se manifestou a respeito:

Não usurpa a competência privativa do chefe do Po-
der Executivo lei que, embora crie despesa para a administra-
ção pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.  
[ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 
11-10-2016, Tema 917.]

Cabe lembrar que a Constituição Federal permite que Estados, 
Distrito Federal e União legislem de maneira concorrente quando se 
refere à educação e defesa da saúde, conforme o disposto abaixo: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

XII- previdência social, proteção e defesa da saúde.
Quanto a iniciativa, o parlamentar é competente para apresen-

tar projeto de lei que, apesar de estar criando um programa/projeto ou 
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política estadual, apenas institui suas diretrizes, parâmetros e objetivos, 
não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto ao instrumento, a lei ordinária é o instrumento adequado 
para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo 
legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

118/2022. 
É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 118/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.
                                                            
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser   
                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                         
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 311 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei nº 192/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que torna obrigatória a divulgação do ano de fabricação e da 
data de incorporação à frota dos veículos utilizados pelas Empresas 
concessionárias de transporte coletivo municipal e intermunicipal, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A propositura, sob exame,  obriga as empresas concessionárias de 
transporte coletivo municipal e intermunicipal do Estado do Mara-
nhão a informarem, de forma legível, e afixados nas duas laterais 
e nas partes dianteira e traseira externas de cada veículo, o ano de fa-
bricação e a data de incorporação à frota dos veículos utilizados no 
transporte de passageiros, aplicando-se aos contratos de concessão 
vigentes e às licitações com edital publicado antes da sua vigência.

Além disso, deverão afixar no interior do veículo, em local de 
fácil acesso e visualização, cópia do Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV), emitido pelo órgão oficial de trânsito.

Por último, estabelece que o Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva apli-
cação.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (incisos V e VIII, 
do art. 24, da CF/1988).1

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o 
caso (§1º, art. 24 da CF/88).

A Suprema Corte já decidiu que:
A competência do Estado para instituir regras de efetiva pro-

teção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). 
Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica, 

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

adaptando as normas gerais de “produção e consumo” e de “res-
ponsabilidade por dano ao (...) consumidor” expedidas pela União 
às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação 
impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da 
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de com-
bustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampado na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no inciso I, do 
art. 6º, do CDC, respectivamente, estabelecem que são direitos básicos 
dos consumidores: “a proteção da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos”.

Além disso, qualquer serviço disponibilizado no mercado de con-
sumo não pode colocar em risco a segurança, saúde e integridade dos 
consumidores, obrigando os fornecedores a prestar informações 
adequadas e necessárias a seu respeito (art. 8º, do Código de Defesa 
do Consumidor).

Dessa forma, a obrigatoriedade da divulgação do ano de fabri-
cação e da data de incorporação à frota dos veículos utilizados pelas 
Empresas concessionárias de transporte coletivo, atende ao princípio 
da segurança e informação na prestação de serviços disponibiliza-
dos aos usuários de transportes públicos.

Entretanto, não podemos olvidar que o transporte público co-
letivo Municipal é matéria de competência local (art. 30, I e V, da 
CF/88)2, e sendo assim, os Estados não podem legislar sobre o tema, 
sob pena de interferência indevida na competência delineada na 
Carta Maior de 1988.

Nesse sentido, o Supremo possui entendimento pacífico que: [...] 
Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar 
a prestação de serviços de transporte intermunicipal. (...) A prestação 
de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse 
local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municí-
pios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito (ADI 
2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005, P, DJ de 14-10-2005).

Dessa forma, sugere-se emenda substitutiva, com a finalidade 
de adequar a Proposição ao Texto Constitucional, para retirar a obri-
gatoriedade em relação aos serviços de transporte coletivo Munici-
pal, previsto no caput do art. 1º, mantendo os demais dispositivos na 
íntegra.

Assim sendo, e nos termos da emenda substitutiva sugerida aci-
ma, não há qualquer óbice formal ou material ao projeto de lei, seja do 
ponto de vista das normas constitucionais ou infraconstitucionais, sen-
do perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico pátrio, uma 
vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do consumidor.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 192/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade, na forma 
do substitutivo anexo a esse Parecer.

É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 192/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

2  Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos 
de interesse local; [...] V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; [...]
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em 07 de junho  de 2022.    

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto          

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 192/2021

“Torna obrigatória a divulgação 
do ano de fabricação e da data de incor-
poração à frota dos veículos utilizados 
pelas Empresas concessionárias de trans-
porte coletivo intermunicipal, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Art. 1º Torna obrigatório que as empresas concessionárias de 
transporte coletivo intermunicipal do Estado do Maranhão informem, 
de forma legível, o ano de fabricação e a data de incorporação à frota 
dos veículos utilizados no transporte de passageiros. 

Parágrafo Único: As informações de que trata o caput deste arti-
go deverão ser afixados nas duas laterais e nas partes dianteira e traseira 
externas de cada veículo.

Art. 2º As empresas mencionadas no art. 1º desta Lei deverão 
afixar no interior do veículo, em local de fácil acesso e visualização, 
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), 
emitido pelo órgão oficial de trânsito. 

Art. 3º O disposto nesta Lei se aplica aos contratos de concessão 
vigentes e às licitações com edital publicado antes da sua vigência.

Parágrafo Único: Os editais expedidos após a vigência desta Lei 
deverão conter, expressamente, a obrigatoriedade prevista no art. 1º.

Art. 4º É concedido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação desta Lei, para que as empresas a que se refere o caput do 
art. 1º cumpram o disposto nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei. 

Art. 5º Transcorrido o prazo previsto no art. 4º, a empresa que 
descumprir esta Lei ficará sujeita às seguintes penalidades: 

I – Advertência por escrito, quando do primeiro descumprimento; 
II – Multa, a partir do segundo descumprimento. 
Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das mul-

tas serão recolhidos em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consu-
midor.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das 
penalidades referidas do artigo anterior serão exercidas pelas autorida-
des competentes. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 312 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 183/2022, de auto-
ria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Campanha 
“Quem Ama Vacina”, no âmbito do Estado do Maranhão dá outras pro-
vidências.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe,  fica instituída 
no Estado do Maranhão a campanha “Quem Ama Vacina”, que visa 
à prevenção e ao combate às doenças constantes do calendário oficial 
de vacinação, conscientizando as famílias e os responsáveis legais por 
crianças e adolescentes sobre a importância da prevenção de doenças 
por meio da vacinação.

Consta na justificativa do autor do Projeto de Lei, que a institui-

ção de uma campanha de conscientização que demonstre a importância 
de manter a vacinação em dia, principalmente por parte das famílias 
e responsáveis legais pelas crianças é imprescindível, visto que a vaci-
nação em dia é a maneira mais eficiente de gerar imunidade coletiva 
para doenças infeciosas, uma vez que a pessoa vacinada fica protegida, 
não adoece e não transmite determinadas doenças e trata de medida de 
saúde coletiva.

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

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder 
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do 
Poder Legislativo dos Estados Federados. 

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

nº 183/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 183/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto    

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 313 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

025/2022, apresentada pelo Senhor Deputado Adelmo Soares, que pro-
põe a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Coronel da 
Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Wallace Gleydison Amorim de 
Sousa.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, Coronel 
da Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Wallace Gleydison Amorim 
de Sousa, possui graduação em Direito e em Segurança Pública, com 
especialização em Segurança Pública e Gestão de Polícia Ostensiva, 
além de diversas outras capacitações voltadas para a área da segurança 
pública.    

O homenageado no presente, presta relevantes serviços a segu-
rança pública do Estado Maranhão a mais de 20 (vinte) anos, contri-
buindo para melhora dos índices de segunda estadual.

Como se observa, a trajetória do Coronel da Polícia Militar do 
Maranhão, Wallace Gleydison Amorim de Sousa, o faz merecedor da 
Medalha de Mérito Legislativo Sargento Sá, por contribuir de forma 
significativa para o desenvolvimento da segurança pública Maranhense, 
como bem esclarece o autor da Propositura. 



  14       TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do Regi-

mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que prestaram 
relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado do Mara-
nhão.

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 025/2022, de autoria do Senhor Deputado Adelmo 
Soares.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
025/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho  de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
 
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 314 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Projeto de Resolução Legislativa nº 

024/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que visa 
conceder a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora 
Claudia Maria da Costa Gonçalves.

Registra a justificativa do autor, que a homenageada a Senho-
ra  Claudia Maria da Costa Gonçalves possui graduação em Direito 
pela Universidade Federal do Maranhão (1987), graduação em História 
pela Universidade Federal do Maranhão (1991), graduação em Ciências 
Biológicas Licenciatura, mestrado em Políticas Públicas pela Univer-
sidade Federal do Maranhão (1996) - conceito 6 CAPES, doutorado 
em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (2005) - 
conceito 6 CAPES e doutorado em Direito pela Universidade Nacional 
(Federal) de Lomas de Zamora - Argentina (2015). Pós-doutorado em 
Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Portugal. 

Atualmente, é Professora da Universidade Federal do Maranhão, 
sendo a primeira professora titular do Departamento de Direito da Uni-
versidade Federal do Maranhão, lecionando Direito Constitucional; Di-
reitos Humanos no Curso de Direito e Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente; Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas (conceito 6 CAPES). Procuradora do Estado do 
Maranhão. Recebeu Menção Honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 
Doutorado, 2006. Livros e artigos publicados no Brasil e em Portugal. 
Palestrante em eventos nacionais e internacionais (Portugal e Escócia). 
Tem experiência na área de Direito e Políticas Públicas, com ênfase 
principalmente nos seguintes temas: direitos fundamentais sociais e 
direitos humanos, direitos dos animais não humanos, sustentabilidade, 
políticas sociais e história do constitucionalismo brasileiro. Citada entre 
as 100 constitucionalistas no livro do Supremo Tribunal Federal, “Pro-
dução de Mulheres em Direito Constitucional”, março de 2022.

Como se observa, a trajetória de Claudia Maria da Costa Gonçal-
ves a faz merecedora da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego 

por concorrer de forma decisiva para o desenvolvimento científico, edu-
cacional e tecnológico do Maranhão e do Brasil.

 A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “d”, 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 “Terezinha Rego”, os cidadãos que concorrerem 
decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e tecno-
lógico do Maranhão e do Brasil.

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 Reso-
lução Legislativa n.º 024/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
024/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
  
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 315 / 2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

023/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Adriano, que Concede a 
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Bruno 
Araújo Duailibe Pinheiro.

 Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o 
Senhor Bruno Araújo Duailibe Pinheiro, através de seus serviços pres-
tados, contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Nas-
cido na Capital no dia 09 de abril de 1978, é Graduado em Direito pela 
UFMA, é pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-graduando 
em Direito Eleitoral. Atua como advogado desde 2001, é membro do 
Instituto Maranhense de Estudo sobre a Responsabilidade Pública e ain-
da articulista de sites jurídicos tais como Congresso em Foco e Consul-
tor Jurídico, além de autor do livro “Essência Fragmentada”. 

É Membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 
Advogado, sócio do escritório de advocacia Kleber Moreira Advogados 
e Membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Detentor da Medalha do “Mérito Judiciário Desembargador An-
tônio Rodrigues Vellozo” outorgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão. Detentor da Medalha “Ministro Arthur Quadros 
Collares Moreira” outorgada pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Maranhão. Detentor da Medalha Grão-Mestre da Ordem 
Timbira do “Mérito Judiciário do Trabalho” outorgada pelo Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região.

 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-
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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 023/2022, de autoria do Senhor Deputado Adriano.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
023/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
  
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 316 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 223/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Educa-
cional Criança Feliz, com sede e foro no Município de São José de 
Ribamar, Estado do Maranhão. 

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 8.588, de 24 de abril de 
2007, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Criança Feliz, com 
sede e foro no Município de São José de Ribamar – MA.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 223/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 8.588, de 24 de abril de 2007, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 223/2022, 

nos termos do voto do Relator.
 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 320 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 201/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui, no âmbito do 
Estado do Maranhão, o Dia Estadual do Bombeiro Civil, a ser come-
morado, anualmente, em 12 de janeiro.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, a data ora instituída 
passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Mara-
nhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.780, de 09 de janeiro 
de 2018, que Institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil, e dá outras 
providências.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 201/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.780, de 09 de janeiro de 2018, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 201/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
 
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
                                                                                                                             



  16       TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 321 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 197/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Estabelece diretrizes 
gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) às pessoas acometidas por Síndrome de Fibromialgia ou Fa-
diga Crônica.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, a pessoa acometida 
por Síndrome de Fibromialgia ou Fadiga Crônica receberá atendimento 
integral por parte do Sistema Único de Saúde (SUS), que contemplará, 
no mínimo:   atendimento multidisciplinar por equipe composta por 
profissionais das áreas de medicina, psicologia, nutrição e fisioterapia;   
acesso a exames complementares;   assistência farmacêutica; e acesso 
às terapêuticas reconhecidas, incluindo fisioterapia e atividade física.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.177, de 26 de novembro 
de 2019, que Estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações Informa-
tivas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras providências.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 197/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.177, de 26 de novembro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 197/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                         
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 317 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 053/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a fixação de carta-

zes nos cartórios, maternidades, hospitais e instituições de saúde 
similares, informando às gestantes, aos pais e aos familiares sobre 
o direito a orientação sobre primeiros socorros a recém nascidos.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, ficam os cartórios, ma-
ternidades, hospitais e instituições de saúde similares obrigados a fixar 
cartazes informando às gestantes, aos pais e aos familiares sobre o di-
reito a orientação sobre primeiros socorros a recém nascidos conforme 
a Lei Estadual nº 11.581/2021.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.581, de 03 de novem-
bro de 2021, que Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no Estado do Maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de 
recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros 
em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita.

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.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei  nº 053/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.581, de 03 de novembro de 2021, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 053/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 318 / 2022
RELATÓRIO:
    Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 204/2022, de autoria 

do Senhor Deputado Vinicius Louro, que Institui o “Dia Estadual da 
Vaquejada”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica instituído no Ca-
lendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Vaqueja-
da”, a ser comemorado, anualmente, no dia 03 de junho.

Registra a Justificativa do autor da presente proposição de Lei, 
que a medida visa homenagear a manifestação cultural e a atividade 
desportiva da Vaquejada, que acontece em quase todos os Municípios 
do Estado do Maranhão. 

Justifica ainda, que a vaquejada é uma das maiores atividades 
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culturais e desportivas do país, considerada uma tradição que vem pas-
sando de geração para geração há anos. Uma prática que surgiu no sé-
culo XIX, quando os vaqueiros e criadores se reuniam para separar seus 
rebanhos na mata. 

      Para proceder ao exame da competência legislativa do Es-
tado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é 
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

      De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enu-
mera as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, 
em que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona 
os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

                 Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou 
indiretamente - à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a 
instituição de data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de 
legislar sobre o estabelecimento de data comemorativa é residual dos 
Estados-membros da Federação.

           No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União 
na ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 204/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 319 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 208/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Vinicius Louro, que Institui o “Dia Estadual da Ca-
valgada, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído no Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Cavalgada”, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 03 de julho.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a medida visa 
homenagear a manifestação cultural da Cavalgada, que acontece em 
quase todos os Municípios do Estado do Maranhão.

A cavalgada surgiu durante o processo de ocupação de territórios, 
entre os séculos XVII e XVIII, onde grupo de cavalheiros e amazonas 
conduziam o gado bovino ou equino, montados a cavalos ou burros, se 
acampavam para descansar; agradecer e pedir proteção divina para eles 
e para os animais.

Esclarece ainda, que a data de 03 de julho foi escolhida em ho-
menagem a uma das maiores e mais tradicionais cavalgadas do estado 
do Maranhão, que acontece na primeira semana do mês de julho, no 
Parque Marata, localizado na cidade de Trizidela do Vale à 270 Km, da 
capital do estado, como bem esclarece o autor da propositura.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em 
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os 
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Nota-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre 
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-mem-
bros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

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

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

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.
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VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 208/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

 Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 322 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 198/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a logísti-
ca reversa de medicamentos, para o fim de definir as responsabili-
dades na destinação dos medicamentos, de uso humano e veteriná-
rio, não utilizados, com prazo de validade vencido ou impróprios 
para consumo, descartados pelo consumidor, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituída a logística 
reversa de medicamentos, de uso humano ou veterinário, não utilizados, 
com prazo de validade vencido ou impróprios para consumo descarta-
dos pelo consumidor, cuja responsabilidade quanto à destinação final 
deve ser compartilhada pelos importadores, fabricantes, distribuidores, 
comerciantes e consumidores em consonância com a RDC nº 222, de 
28 de março de 2018, da Anvisa, e com as disposições da Lei Federal nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guar-
da correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.727, de 11 de de-
zembro de 2012, que Obriga fabricantes e empresas de distribuição de 
medicamentos a procederem à coleta seletiva e destinação adequada 
de medicamentos vencidos e implantar política de informação sobre os 
riscos causados por esses produtos, no âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 198/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 9.727, de 11 de dezembro de 2012, o 

qual possui o mesmo sentido.
É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 198/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 323 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 050/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
Dispõe sobre a liberdade religiosa e/ou credo e a aplicação de sanções 
administrativas a quem praticar atos de discriminação por motivo de 
religião ou crença, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica assegurada, no âm-
bito do Estado do Maranhão, a liberdade religiosa e/ou credo destinada 
a proteger e garantir o direito individual à liberdade de crença, pensa-
mento, discurso, culto e de orientação religiosa. 

Prevê ainda a propositura de Lei, que é livre a expressão e ma-
nifestação da religiosidade, individual ou coletivamente, por todos os 
meios constitucionais e legais permitidos, assegurando: o livre exercí-
cio de cultos religiosos e igrejas e a proteção aos respectivos locais de 
culto, sem qualquer embaraço ao seu funcionamento, permitida a ainda 
a colaboração de interesse público; e  o regular funcionamento de cultos 
religiosos, igrejas e templos. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Há a determinação constitucional, no art. 5º, VI, que a liberdade 
de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exer-
cício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias.

No art. 19, I, da Carta Magna, determina-se proibição a todos 
os entes federativos de “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub-
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público”.

Sendo assim, o Projeto de Lei encontra amparo legal e constitu-
cional estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.

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

nº 050/2022.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 050/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Márcio Honaiser   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 324 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 055/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto, que Estabelece a racionalização e a desburocratização dos 
atos e procedimentos administrativos no âmbito do Departamento Esta-
dual de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA.

Em suma, o Projeto de Lei, racionaliza os atos e procedimentos 
administrativos, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão, mediante supressão ou simplificação de formalidades ou 
exigências desnecessárias. Nas solicitações feitas pelo cidadão, em atos 
e procedimentos do DETRAN/MA, não será exigido: as disposições 
constantes nos incisos do artigo 3° da Lei Federal nº 13.726, de 8 de 
outubro de 2018;  comparecimento presencial, das quais os atos são 
possíveis de realização por meio digital; e  outras exigências meramente 
burocráticas; 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União   (arts. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

No âmbito federal, há a Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
que “Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui 
o Selo de Desburocratização e Simplificação”.

De acordo com o art. 23, I, da Constituição Federal, compete a 
todos os entes federativos a conservação do patrimônio público, não 
havendo impedimento para o Estado legislar sobre o mesmo assunto.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, e pelas razões supracitadas, opinamos pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 055/2022.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 055/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 329/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 509/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos Produto-
res, Agricultores e Pescadores do Acampamento Novo Pindaré, com 

sede e foro no Município de Pindaré, neste Estado.
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 de que trata o presente Projeto de Lei é uma en-
tidade sem fins lucrativos, tem duração por tempo indeterminado, 
tendo como objetivos a prestação  de quaisquer serviços que pos-
sam contribuir para o fomento agrícola que venha beneficiar todos 
os associados, coletiva e individualmente e a defesa das atividades 
agrícolas, sociais e culturais de seus membros bem como elaborar e 
desenvolver projetos de ação comunitária, visando o bem -estar da 
comunidade, manter convênios e parcerias com entidades publicas 
e privadas, com a finalidade de desenvolver os seus projetos.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 509/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 325 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 057/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre o Cadastro Esta-
dual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica criado o Cadastro 
Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude no 
Estado do Maranhão. 

   Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.176, de 26 de novembro 
de 2019, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações para 
Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão.

 Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”
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     Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a 

votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão 
vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei  nº 057/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.176, de 26 de novembro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 057/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 326 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 225/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para Progra-
ma Capacita Maranhão, consistente em ações e projetos voltados à 
formação profissional da população em situação de vulnerabilidade 
do Estado do Maranhão. 

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituída Diretri-
zes para o Programa Capacita Maranhão, consistente na reunião de 
ações e projetos por meio dos quais o Estado do Maranhão, no cumpri-
mento de sua missão constitucional, buscará promover e incentivar a 
educação profissional, visando ao pleno desenvolvimento pessoal, ao 
preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. 

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.384, de 16 de dezem-
bro de 2020, que Institui o Programa Trabalho Jovem, autoriza o Poder 
Executivo a conceder subvenção, nos termos do art. 19 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, para o alcance dos objetivos que 
especifica, e dá outras providências.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 225/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 225/2022, 
nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
               SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO 

FRANKLIM”, em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 
                                            
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         
                                                               
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 330 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 232/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Ricardo Rios, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Casa do 
Autor Maranhense, com sede e foro no Município de São Luís, nes-
te Estado.

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).

O  Instituto de que trata o presente projeto de lei é uma en-
tidade de pessoa jurídica, direito privado, sem fins lucrativos e de 
duração por tempo indeterminado, tem por finalidades: fomentar 
a produção artística maranhense , sua preservação e memoria , in-
centivar o habito de ler e escrever utilizando como principal fonte 
de referencia a produção Literária e as artes maranhenses, realizar  
e aprovar projetos voltados para a divulgação , produção, estudos 
, pesquisa e disseminação de obras  de autores maranhenses nos 
diversos campos da arte , editar, publicar e produzir pesquisas ou 
trabalhos em forma de livros, vídeo ou outros meios eletrônicos. 

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2022, nos termos do 
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 07 de junho de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa  

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 331 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 231/2022, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, que Declara de Utilidade Pública a Escola Comunitária 
Nossa Senhora da Conceição, com sede e foro no Município de São 
Luís, 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 Escola Comunitária de que trata o presente projeto de lei 
é uma entidade de  pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que tem 
duração por tempo indeterminado, tem por finalidades: desenvol-
ver ações de proteção à família , à maternidade, à adolescência e 
velhice, bem como empreender ações de preservação, habitação , 
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária., empreender esforços para 
integrar os jovens ao mercado de trabalho, amparo às crianças e 
adolescentes carentes.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 231/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 332 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe a 
criação de mais duas Unidades Jurisdicionais no Termo Judiciário de 
São José de Ribamar, quais sejam: 4ª Vara Cível e Vara da Fazenda 
Pública, com o devido realinhamento de competências, permitindo uma 
prestação jurisdicional mais célere e especializada.

Esclarece a Sua Excelência, o Desembargador Paulo Sérgio Vel-
ten Pereira, através da Mensagem que encaminha a propositura de Lei, 
que constata-se a necessidade da criação de novas Unidades Jurisdi-
cionais no Termo Judiciário de São José de Ribamar, com um coerente 
e eficaz remanejamento das competências, considerando a distribuição 
(demanda do jurisdicionado); os dados de acervo a julgar de cada uni-
dade, distribuídos nas competências atuais (o que mostra qual delas 
gera maior sobrecarga na unidade) e uma melhor e mais coerente or-
ganização judiciária (o que facilita e otimiza o trabalho do juiz gestor), 
dentre outros elementos. Cumpre asseverar que, além da criação das 
Varas mencionadas, o Projeto de Lei Complementar em questão trata 
de outras consequências práticas da transformação proposta, como a 
criação de 2 (dois) cargos de juiz de direito de entrância final, 2 (dois) 
cargos de secretário judicial de vara de entrância final, 2 (dois) cargos 
de assessor de juiz, dentre outras providências.  Essa justificativa por si 
só atende a pertinência da matéria.

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

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste 
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Fe-
deral:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”

Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece 
que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

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

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

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

Complementar nº 008/2022, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                         
Deputado Ciro Neto                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 333 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe 
a criação de mais uma Unidade Jurisdicional na Comarca de Codó (4ª 
Vara), com a alteração de competência das demais Varas existentes, 
com vistas a garantir, aos jurisdicionados ações mais céleres e resulta-
dos cada vez mais efetivos.

Esclarece a Sua Excelência, o Desembargador Paulo Sérgio Vel-
ten Pereira, através da Mensagem que encaminha a propositura de Lei, 
que tal medida, se mostrou de suma importância, tendo em vista que 
das três unidades jurisdicionais, excetuando-se o Juizado Especial, 
duas tiveram demanda aumentada mesmo durante os anos de 2020 e 
2021, momento crucial da Pandemia da Covid-19, em que a maioria 
das unidades do Estado contou com um decréscimo processual na dis-
tribuição, o que demonstra características sui generis da Comarca de 
Codó e a patente necessidade de expansão da prestação jurisdicional. 
Tem-se como oportuna extremamente necessária a criação da 4ª Vara 
da Comarca de Codó, reconfiguradas as competências anteriormente 
estabelecidas, o que se faz pela alteração dos arts. 13-E e 13-F do Có-
digo de Divisão e Organização Judiciárias, que passam a tratar respec-
tivamente das competências da Comarca de Codó e Pinheiro, respec-
tivamente, ficando as competências das Comarcas de Barra do Corda, 
Chapadinha, Itapecuru-Mirim e Lago da Pedra, previstas no art. 13-G, 
que esse inclui. Além da criação da Unidade Jurisdicional, o Projeto de 
Lei Complementar em epígrafe, trata de outras consequências práticas 
da transformação proposta, como a criação de 1 (um) cargo de juiz de 
direito de entrância intermediária, 1 (um) cargo de secretário judicial 
de vara de entrância intermediária, 1 (um) cargo de assessor de juiz, 
dentre outras providências. 

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

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste 
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Fe-
deral:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”
Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece 

que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

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

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

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

Complementar nº 009/2022, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de junho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio 

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Ciro Neto                 

                                       

                                                             
                                                            



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022 23

Of.n° 002 /2022-GDON     
São Luís, em 07 de junho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Glalbert Cutrim
Primeiro Vice Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
São Luis-MA

Senhor Presidente;
Nos termos regimentais, comunico a V.Exa. que estarei ausente do Estado 

no período de 07 a 10 de junho de 2022, solicitando que seja efetuado o devido 
registro.  

Cordialmente, Deputado Othelino Neto

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2022. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA FORTEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. firmam entre si 
o presente Contrato, formalizado nos autos do Processo Administrativo 
nº 1007/2021 – ALEMA. OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de equipamentos específicos a serem utilizados 
nas Sessões Plenárias e Reuniões das Comissões Permanentes por vi-
deoconferência, com o fornecimento de licenças do uso do Software 
Zoom Profissional, para o atendimento das necessidades da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁ-
RIAS: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação 
Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 
33.90.30.17 – Material de Processamento de Dados; Ação: 4628 - Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (Manutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000  Recursos 
Ordinários do Tesouro; Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legis-
lativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Sub-
função: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; 
Natureza de despesa: 44.90.52.33 – Equipamentos para áudio, vídeo 
e foto; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recur-
so: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro; Unidade Gestora: 
010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 
0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.40.06 – Locação 
de software; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Fonte de Recur-
so: 0.1.01.000000  Recursos Ordinários do Tesouro; Unidade Gestora: 
010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 
0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 44.90.52.35 – Equipa-
mentos de Processamento de Dados; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (In-
formática); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do 
Tesouro. DO VALOR: R$ 49.614,33 (quarenta e nove mil, seiscentos 
e quatorze reais e trinta e três centavos). NOTAS DE EMPENHO: 
2022NE001112, 2022NE001113, 2022NE001114 e 2022NE001115, de 
24/05/2022, nos valores de R$ 7.784,35 (sete mil, setecentos e oitenta 
e quatro reais e trinta e cinco centavos), R$ 13.629,99 (treze mil, seis-
centos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais) e R$ 23.999,99 (vinte e três mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), respectivamente. 
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
DATA DE ASSINATURA: 06/06/2022. BASE LEGAL: Constituição 
Federal de 1988; Lei Federal n.º 10.520/02; subsidiariamente a Lei Fe-
deral n.º 8.666/93; Decreto nº 10.024/2019; Resolução Administrativa 
nº 955/2018 da ALEMA e, nos casos omissos, as demais normas re-
gulamentares aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATAN-
TE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Glalbert Cutrim 
- Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão em exercício e 
EMPRESA FORTEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n.º 
32.955.960/0001-00 – CONTRATADA. São Luís (MA), 06 de junho 
de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 24/2022. PARTES: ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA 
TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM-ME. (S C COMÉRCIO 
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E SERVIÇOS) firmam entre si o presente Contrato, formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 0297/2022 – ALEMA. OBJETO: 
Aquisição de gêneros alimentícios (café torrado e moído, leite em pó 
integral, açúcar refinado e adoçante dietético com sucralose). DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; 
Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislati-
va; Natureza de despesa: 44.90.30.07 – Gêneros de alimentação; Ação: 
4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 
Recursos Ordinários do Tesouro. DO VALOR: R$ 117.580,00 (cento 
e dezessete mil, quinhentos e oitenta reais). NOTA DE EMPENHO: 
Para cobertura das despesas relativas à aquisição do objeto deste Con-
trato no presente exercício financeiro, foi emitida em 30.05.2022 pela 
Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2022NE001194, no va-
lor de R$ 117.580,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e oitenta reais) 
à conta da dotação orçamentária acima especificada. DA VIGÊNCIA: 
Por se tratar de fornecimento de bem, o prazo de vigência do Contrato 
será até o final do corrente exercício financeiro, encerrando-se em 31 de 
dezembro de 2022. DATA DE ASSINATURA: 03/06/2022. BASE LE-
GAL: Constituição Federal de 1988; Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto 
n.º 10.024/2019; Resolução Administrativa n.º 955/2018 da ALEMA; 
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posterio-
res; nos casos omissos, as demais normas regulamentares aplicáveis à 
matéria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa 
do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA TERESINHA DE 
JESUS OLIVEIRA CUTRIM-ME., CNPJ n.º 18.701.121/0001-26 – 
CONTRATADA. São Luís (MA), 06 de junho de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2022. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. firmam entre 
si o presente Contrato, formalizado nos autos do Processo Adminis-
trativo nº 1237/2022 – ALEMA. OBJETO: Prestação de serviços 
especializados para manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do 
Sistema Eletrônico de Votação SEV-2000 instalado no Plenário Nagib 
Haickel, assim como prestação de suporte técnico e operacional com 
fornecimento de peças e demais materiais necessários para garantir o 
seu perfeito funcionamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unida-
de Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão 
Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; 
Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.40.07 
– Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de software; Ação: 
4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Informática); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
- Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: manutenção pre-
ventiva, corretiva e evolutiva do sistema eletrônico de votação SEV-
2000 da ALEMA. Informações Complementares: valor referente ao 
período de seis meses e 24 dias para o exercício atual. DO VALOR: R$ 
265.497,12 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e 
sete reais e doze centavos). NOTA DE EMPENHO: 2022NE001199, 
de 31/05/2022, no valor de R$ 150.448,32 (cento e cinquenta mil, qua-
trocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). DA VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE 
ASSINATURA: 06/06/2022. BASE LEGAL: Constituição Federal 
de 1988; Lei Federal n.º 10.520/02; subsidiariamente a Lei Federal n.º 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006; Resolução Administrativa nº 
955/2018 e demais legislações aplicadas à matéria. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado 
Glalbert Cutrim - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
em exercício e EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS 
LTDA., CNPJ n.º 23.921.349/0001-61 – CONTRATADA. São Luís 

(MA), 06 de junho de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 02/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA.  
OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº 2022NE001188, de 
30/05/2022, no valor de R$ 39.851,71 (trinta e nove mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e setenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfun-
ção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. 
Natureza de Despesa: 33.90.92.93 – Indenizações e Restituições. 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Le-
gislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: 
cessão de uso gratuito e temporário de bem imóvel. Instrumento legal: 
1º TA- Termo de Cessão de Uso nº 002/2019. Valor: R$ 396.083,34. 
Gestor: José A>D Lopes (DCS). Informações Complementares: para 
pagamento juntamente com valor restos a pagar da despesa do mês de 
dezembro/2021. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 
e Processo Administrativo nº 0983/2022. DATA DA ASSINATURA 
DO APOSTILAMENTO: 02/06/2022. ASSINATURA: Deputado 
Glauber Cutrim–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão em exercíco. São Luís–MA, 07 de junho de 2022. Tarcísio 
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


