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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  16 / 08 / 2022 – 3ª FEIRA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 16.08.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE  

1. 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 PROVIDÊN-
CIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA RELATOR DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER; DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE -RELATOR DEPUTADO PRO-
FESSOR MARCO AURÉLIO. 

II - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

            1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ 
Nº 207, 193/2022)

2. PROJETO DE LEI Nº 330 /2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 
PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMEN-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

3. PROJETO DE LEI Nº 356/2022, DE AUTORIA DA DE-
FENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, A PAR-
TIR DE 01/10/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE DEFENSOR 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE A CRIAÇÃO 
DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE/MA. DEPENDE 
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

III - PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

4. PARECER Nº 479 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 259/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DETINHA, ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A INSTITU-
CIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E ATENDIMEN-
TO ÀS MULHERES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, VISANDO GARANTIR 
ACESSIBILIDADE A TRADUTOR E INTÉRPRETE EM LIBRAS, 
NAS DELEGACIAS ESPECIAIS DA MULHER, HOSPITAIS E UNI-
DADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. RELATOR 
DEPUTADO ARISTON SOUSA.

5. PARECER Nº 480 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 440/2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO INCISO 

I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.

 IV – PARECER CONTRÁRIO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

6.  PARECER Nº 400/2022, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁ-
RIO AO PROJETO DE LEI Nº 205/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE MEDIDAS 
PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO 
MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES 
LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  A AUTO-
RA RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 199/2022, CONFORME O § 
4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACA-
TADA A DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR DO PARECER 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. 

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
203/22) 

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
034/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª. HELENA DUAI-
LIBE, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
AO CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA. 

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
047/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À FRAN-
CISCO JOSÉ HONAISER. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

VII - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA  

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
001/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
036/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELIS-
TA E OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOAS BASTOS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA 

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
037/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO 
E CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MA-
RANHENSE AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOA-
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RES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.

VIII - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLE-
NÁRIO 

12. REQUERIMENTO Nº 210/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE, APÓS MANI-
FESTAÇÃO DA MESA, SEJAM CONCEDIDOS 121(CENTO E VIN-
TE UM) DIAS DE LICENÇA, SENDO QUE NO PERÍODO DE 11 A 
13 DE AGOSTO PARA LICENÇA MÉDICA, CONFORME ATESTA-
DO ANEXO E OS 118 DIAS RESTANTES PARA TRATAR DE IN-
TERESSE PARTICULAR, DEVENDO ASSIM SER CONSIDERADA 
A PARTIR DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 

13. REQUERIMENTO Nº 211/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA, 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 COMPLEMENTAR Nº 008/2022, DE AUTORIA DO PODER 
JUDICIÁRIO.

14. REQUERIMENTO Nº 214 /2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO 
E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA O VETO TOAL AO PRO-
JETO DE LEI Nº 107/2022, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM 
Nº 31/2022,  DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

15. REQUERIMENTO Nº 215/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO 
E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 
340/22022, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

IX – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, ENVIANDO MENSAGEM DE PE-
SAR AO NOBRE AMIGO E COMPANHEIRO DE LUTA, CAUBI 
FERREIRA GAMA, PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADO-
RES Z-046 DO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA-MA, PELO FALE-
CIMENTO DE SEU GENITOR SENHOR MATIAS SOUSA GAMA, 
OCORRIDO NO DIA 18/07/2022. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 16/08/2022 –  TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 363/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE EVEN-
TOS DE SOM AUTOMOTIVO EM ESPAÇO APROPRIADO NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRIORIDADE - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 364/2022, DE AUTO-

RIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 57), ALTERA 
A LEI ESTADUAL Nº 9.270, DE 3 DE SETEMBRO DE 2010, QUE 
DISPÕE SOBRE O COMPROMISSO PELA INCLUSÃO DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO 
DE AÇÕES DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
POR PARTE DO GOVERNOS ESTADUAL, EM REGIME DE COO-
PERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E GOVERNO FEDERAL E 
INSTITUI O COMITÊ GESTOR ESTADUAL DE POLÍTICAS DE 
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CGEPD, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não proposições em segunda sessão nesta data.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 358/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTERA 
A LEI Nº 9.663 DE 17 DE JULHO DE 2012, DETERMINANDO O 
DEPÓSITO ANTECIPADO DE DIÁRIAS OPERACIONAIS PARA 
PMMA, CBMMA E POLÍCIA CIVIL.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE 
SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA O POLI-
CIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTUDANTE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 360/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTE-
RA O INCISO VII DO ARTIGO 9º DA LEI 6.513/95, QUE DISPÕE 
SOBRE A ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MI-
LITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 361/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, QUE FIXA O 
PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFER-
MAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 362/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE ALTERA A RE-
DAÇÃO DO INCISO II DO ART. 10 DA LEI Nº 10.877, DE 03 DE 
JULHO DE 2018, QUE INSTITUIU O LIMITE DE VIDA ÚTIL DOS 
VEÍCULOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE ALTER-
NATIVO INTERMUNICIPAL E SEMIURBANO DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO MARANHÃO - SPTA/MA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 357/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE CONSIDE-
RA DE UTILIDADE PÚBLICA O “INSTITUTO EDUCACIONAL 
MEUS SONHOS”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 16 de agosto de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.           
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Aris-
ton, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Leonardo 
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duaili-
be, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Márcio Honaiser, Mical Damas-
ceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Caval-
cante, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora 
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro e Wendell Lages

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
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trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a 
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 212 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após de-
liberação da mesa, seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária 
do dia 10 de agosto de 2022, por motivo de força maior. Ocasião em que 
estive presente em cerimônia fúnebre de uma amiga próxima.

Expostas considerações, solicito deferimento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de agosto de 2022. - 
Betel Gomes - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 213 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, re-
queiro a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, seja substituído a 
entrega da Medalha Manuel Beckman, que seria entregue ao Arcebispo 
Emérito de São Luís Dom Belisário da Silva, no dia 01/09 do corrente, 
e concomitantemente transferir a entrega da Medalha “Terezinha Rego” 
para à Senhora Maria do Socorro de Moura Matos.

Plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís 11 de agosto de 
2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 214 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o VETO TOTAL AO PROJETO 
DE LEI N° 107/2022, encaminhada pela Mensagem n° 031/2022, de 
autoria do Poder Executivo.

 
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 16 AGOSTO DE 2022. 
– ZITO ROLIM - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 215 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido 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 340/2022, de 
autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 16 AGOSTO DE 2022. 
– ZITO ROLIM - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5801/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do 
Guilherme – José Soares De Lima, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5802/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do Mara-
nhão - Cleudilene Privado Martins, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
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ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5803/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, 
AIRTON MARQUES SILVA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5804/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5805/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5806/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo 
do Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, solicitando adoção 
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, 
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, 
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5807/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha 
– Maria Ducilene Pontes Cordeiro, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5808/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose 
Francisco Lima Neres, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 
14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5809/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia 
– Fernando Augusto Coelho Teixeira, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
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auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5810/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5811/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 

a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5812/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5813/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis 
Mendes Ferreira Filho, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 
14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5814/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do 
Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 

colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5815 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, solicitando a reconstrução da Rua do poço, no 
Residencial Paraiso.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência que seja rea-
lizado a reconstrução da Rua do Poço, no Residencial Paraiso, a comu-
nidade vive o momento de abandono, causado pelo matagal que tomou 
conta da rua mencionada. 

Por esse motivo, faz-se necessário a reconstrução da rua do poço, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5816 / 2022
  
Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governa-
dor do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Brandão, bem como ao 
Sr. Secretário  de Estado da Infraestrutura, Sr. Aparício Bandeira, a 
presente Indicação, solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica 
da Estrada que interliga a cidade de Bernardo do Mearim ao povoado 
Lucindo, situado na Zona Rural de Poção Peras. 

A estrada supracitada encontra-se deteriorada, dificultando o 
trânsito, mobilidade da população e principalmente o escoamento da 
produção agropecuária, haja vista, ser uma das principais vias de acesso 
dos produtores da região. A recuperação dessa estrada se faz necessária 
para melhores condições de vida, trabalho e produção econômica dos 
municípios. 

Frisa-se, ainda, que a estrada do Lucindo pertence territorialmen-
te aos Municípios de Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Porção de 
Pedras, gerando, historicamente, uma grande dificuldade na promoção 
da com vergência dos municípios para solucionar o problema. 

Então se faz necessária uma ação do Poder Público para que esta 
solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de vida 
da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5817/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfer-
magem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5818/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS SILVA, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 

ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5819/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, 
AURELIO PEREIRA DE SOUSA, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5820/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, 
Fernando Cutrim, solicitando adoção de medidas para concessão 
do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, 
do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 
14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.
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Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5821/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção 
de Pedras, Francisco Pinheiro, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5822/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto 
Rico do Maranhão, Aldene Nogueira Passinho, solicitando adoção 
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, 
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, 
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5823/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Franco, 
Deoclides Macedo, solicitando adoção de medidas para concessão 
do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, 
do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 
14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5824/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Lu-
ciano Genésio, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5825/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, solicitando adoção de medidas para conces-
são do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-
gem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 
14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5826/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinda-
ré-Mirim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando adoção 
de medidas para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, 
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, 
conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5827/2022

Senhor Presidente,

Na Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.
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Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5828/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Dutra, Raimundo da Audiolar, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5829/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presi-
dente Juscelino, Dr. Pedro Ramos, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5830/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Médici, Janilson Dos Santos Coelho, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5831/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5832/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5833/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo Silva, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5834/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário, 
Calvet Filho, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
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Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5835/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Riachão, 
Ruggero Felipe Menezes Dos Santos, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5836/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Ribamar Fi-
quene, Cociflan Silva do Amarante, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5837/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Zé Doca, Jo-
sinha Cunha, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5838/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, 
Ruzinaldo Guimaraes De Melo, solicitando adoção de medidas para 
concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe 
a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5839/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes 
Barros, solicitando adoção de medidas para concessão do piso sala-
rial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de 
enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-

safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5840/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Morros, 
MILTON JOSE SOUSA SANTOS, solicitando adoção de medidas 
para concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 
de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme 
dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.

Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5841/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sambaíba, Fa-
tima Dantas, solicitando adoção de medidas para concessão do piso 
salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxi-
liar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a Lei 14.434/2022.

A presente indicação tem como objetivo solicitar medidas para 
a concessão do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, conforme dispõe a 
Lei 14.434/2022.
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Ressalta-se que a enfermagem e suas atividades auxiliares, cate-

gorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saú-
de para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam 
absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil.

Diante disso, é necessário o reconhecimento popular da impor-
tância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações 
dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir. A fixação 
do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades 
auxiliares é um reparo imprescindível de ser feito.

Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior de-
safio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou 
ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passa-
ram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se 
colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de agosto 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Com a palavra, Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores deputados, internautas, telespectadores que 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Agora foram 
lidos Requerimentos e Indicações ,de nossa autoria, em defesa dos 
aprovados do concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED e 
SEGEP, Detran, Procon, inclusive solicitamos a nomeação dos demais 
concursos para a Polícia Civil. Foram nomeados treze escrivães e 
treze investigadores... nós solicitamos a nomeação, logo, de todos os 
delegados, de todos os escrivães, de todos os investigadores e de todos 
os peritos, não foram... solicitando a nomeação de todos... só foram 
nomeados trezentos, anunciaram a nomeação de trezentos... mas assim 
como anunciaram a nomeação de trezentos, nós estamos cobrando a 
nomeação dos outros mil...e mais cento e quarenta e seis sub judice. 
Senhor Presidente, é um absurdo, tem cento e quarenta e sete homens 
e mulheres... sub judice, inclusive a luta é também para nomeação dos 
sub judice e dos remanescentes. Nomeação já dos mil e cem que estão 
faltando, nomeação já dos sub judice de 2012, que são 146, nomeação de 
sub judice 2017 e mais os remanescentes. A luta continua em defesa dos 
aprovados dos concursos no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
foi divulgado uma pesquisa, no último final de semana, e nessa pesquisa 
de forma espontânea o meu candidato, o nosso candidato ao Governo do 
Estado Maranhão, aparece em segundo lugar na pesquisa espontânea. 
É por isso que eu tenho destacado as nossas andanças, as nossas ações, 
mas muito mais importante é que o Dr. Lahesio Bonfim tem crescido 
nas pesquisas, tem crescido no reconhecimento da população e vai ao 
segundo turno, e será o próximo governador do Estado do Maranhão. 
E mais importante do que percorrer o Maranhão, nós estamos ouvindo 
o Maranhão, e o nosso plano de governo foi construído com várias 
mãos, o plano de governo do Dr. Lahésio Bonfim, o nosso plano de 
governo foi construído por várias mãos, várias pessoas e várias ideias 
para contemplar a população. E o mais importante, o Dr. Lahésio 
Bonfim tem crescido nas pesquisas, tem melhorado os seus índices 

porque a população tem depositado confiança no Dr. Lahésio Bonfim. 
E muito mais importante do que percorrer o Maranhão e não só ouvir, 
mas é fazer com que essas ideias de tudo que nós ouvimos possam ser 
colocadas no plano de governo. O plano de governo de Dr. Lahésio 
Bonfim é com propostas e soluções. Nós estamos apresentando para 
o Maranhão propostas e soluções. É o melhor candidato, é o que tem 
propostas e soluções para o Maranhão. O médico Dr. Lahésio Bonfim 
tem propostas e soluções para solucionar os problemas do Maranhão. 
Muito obrigado pela confiança de todos. Eu passo, neste momento, a 
agradecer, primeiro, a Deus e ao reconhecimento da população. Ontem, 
por volta de meia-noite, nós começamos a adesivar alguns carros de 
amigos, de apoiadores voluntários que acreditam num Maranhão 
melhor, que acreditam no mandato do professor e Deputado Wellington 
do Curso. Ontem, até quase três horas da manhã, adesivamos mais de 50 
carros. Hoje, pela manhã, logo cedo, já amanhecemos o dia na feira do 
João Paulo e na feira da Vila Palmeira, conversando com comerciantes, 
conversando com feirantes, conversando com a população, conversando 
com os clientes dos feirantes. Eu sou feirante, eu sou ex-feirante, 
respeito os feirantes e é por isso que a minha campanha 2018 começou 
na feira do João Paulo e na feira da Vila Palmeira. Hoje, começamos o 
projeto de eleição pela feira do João Paulo, pela feira da Vila Palmeira. 
Eu só tenho a agradecer a Deus o reconhecimento da população e o 
que eu posso fazer é isto: amanhecer o dia, começar o dia ainda mais 
cedo, fazer as minhas ações e voltar para cá. Estou aqui, não estou 
matando expediente, não estou faltando a sessão, estou na Assembleia 
Legislativa representando a população do Estado do Maranhão, lutando 
pela população do Maranhão. Não vai atrapalhar em nada, os trabalhos 
continuam respeitando quem nos trouxe até aqui, respeitando o povo 
do Maranhão. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, população 
do Maranhão, pelo reconhecimento, pelo carinho e pela confiança no 
nosso trabalho. A única forma de retribuir é trabalhando, trabalhando, 
trabalhando e muito. E é por isso que, todos os dias, nós acreditamos e 
lutamos por um Maranhão melhor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados, internautas, 
imprensa aqui presente. A todos vocês um bom dia, que Deus nos 
abençoe e nos proteja. Vim aqui agora na tribuna, porque fui tomado de 
surpresa, agora na CCJ, com uma Medida Provisória do governo pedindo 
a criação de cargos e mexendo na estrutura de algumas secretarias. Eu 
acho que agora em final de governo, não sou contra melhorias, acho 
que a gente tem que estar sempre evoluindo, melhorando e ajustando. 
Mas não agora, véspera de uma eleição, se querer criar cargos e mudar 
estrutura de secretaria, deixa isso para o próximo governo, quem 
for eleito faz as alterações, estamos no final, no fechamento de um 
mandato. Se não se mexeu antes, por que quer se mexer agora? Não 
concordo com este momento de se fazer essas alterações, por isso votei 
contra, fui voto vencido, a maioria dos deputados concordaram, não 
sei inclusive da legalidade disso, porque eu sei que nós estamos no 
período vedado, período vedado não se pode contratar funcionário, de 
forma que eu precisava aqui esclarecer à população que me deu esse 
mandato, temos que ter transparência e eu não acho correto, não acho 
justo, neste momento, véspera de uma eleição, final de um mandato, 
se querer criar cargos e mexer nas estruturas das secretarias. De forma 
que eu deixo aqui o meu voto contrário, fui vencido, mas quero que 
a população saiba que o deputado Márcio tem coerência, faz aquilo 
que acha que está certo, independentemente de ter pressão ou de não 
ter pressão, porque eu acho que neste momento deveríamos esperar a 
decisão popular para que o próximo governador, que eu acredito muito 
que será o senador o Weverton, tome as decisões que achar necessário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) - Bom dia a todas e a todos, Senhor Presidente, 
colegas deputados, imprensa, funcionários desta Casa e toda a população 
maranhense que nos ouve por meio dos meios de comunicação. Hoje 
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subo essa tribuna muito entristecida com um pronunciamento que o 
prefeito de Pinheiro fez, na semana passada, ou melhor dizendo muito 
infeliz ao falar, ao dizer que a ponte que liga dois grandes municípios, 
Central e Bequimão, liga lugar a lugar nenhum. Em maio, eu estive 
fazendo uma visita lá em Central do Maranhão, fui acompanhar uma 
grande festa da prefeita Fechinha que faz um excelente trabalho naquele 
município e ela homenageava as mães e eu estive lá presente. E eu 
fiquei impressionada com o tempo que gastei até chegar ao município, 
foi bem mais rápido pela nova rota. Tenho certeza que esta ponte sobre 
o rio Pericumã representa a realização de um sonho para milhares de 
moradores do litoral ocidental maranhense garantindo muito mais 
desenvolvimento para os dez municípios que compõem a Baixada: 
Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Cedral, 
Porto Rico, Serrano, Cururupu, Bacuri e Apicum-Açu. E aí você me 
pergunta: por que, Helena? Por que representa um sonho? Diminuiu 
a distância percorrida a esses municípios, consequentemente, permitiu 
uma economia de combustível, deixando de percorrer mais de 100 
quilômetros da região do Litoral Ocidental Maranhense à capital; 
fortalece o turismo da região, principalmente, na Floresta dos Guarás; 
e haverá também muito mais oportunidades de negócios para a região. 
O município de Central do Maranhão, como já disse, administrado 
pela Prefeita Fechinha, tem uma feira aos domingos que é centenária, 
é considerada um patrimônio do município, atraindo comerciantes 
de toda a região, inclusive de Pinheiro, que vêm comercializar seus 
produtos nessa feira. Destaco também que a zona central produz uma 
mandioca maravilhosa. Falo aqui também do município de Mirinzal 
que tem rios maravilhosos e tem um quilombo de Frechal, que é um dos 
pontos turísticos do Maranhão. Temos também as belezas da Praia do 
Araoca, localizada no município de Guimarães. Várias excursões são 
realizadas a esse local, atraindo pessoas de toda a região da Baixada 
Maranhense. Cedral tem a Praia do Outeiro, um outro local para visitar 
na região ocidental. Faço também o registro da tradicional regata que 
acontece sempre no dia 7 de setembro. Cururupu tem ilhas que atraem 
vários turistas. E o melhor pescado da região você pode encontrar no 
município de Apicum-Açu, que é fornecido para toda a região. Temos 
também os municípios de Serrano e Bacuri que se destacam pela pesca. 
São duas cidades que têm um pescado maravilhoso e que também se 
destacam na agricultura. A cidade de Bequimão tem uma economia forte 
que acabou evoluindo mais com esta nova ponte, trazendo renda para 
dezenas de famílias das cidades, além de ser uma cidade muito bonita 
e acolhedora. Com esta nova ponte, o escoamento será mais rápido dos 
produtos de pesca e da produção agrícola. Então, o que a gente espera 
dos gestores da região? O que a gente espera dos deputados que têm 
atuação na região? É união, é fortalecimento, porque essa ponte vai 
fazer com que cresçam essas cidades, tenhamos mais sustentabilidade 
no empreendedorismo, tenhamos mais segurança, qualidade de vida 
e muito mais desenvolvimento econômico. Então, estamos aqui para 
dizer que somos orgulhosos. Queremos parabenizar o Governador 
Flávio Dino, que foi quem inaugurou essa ponte, e o Governador 
Carlos Brandão que dá continuidade a esse grande trabalho. Dizer que 
se sintam abraçadas por mim todas as pessoas que moram naquela linda 
região. Muito obrigada. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Projeto de Lei Complementar nº 008, de autoria do Poder Judiciário 
(lê). Em discussão. Aliás, nós não temos quórum.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois é, Senhor 
Presidente, eu ia fazer essa advertência, mas em respeito à Mesa, ao 
qual pertenço, eu me silenciei. Mas não tem quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Ainda bem que Vossa Excelência está sempre atento, deputado 
César, eu não reparei aqui o quórum. Ia cometendo uma barbeiragem 
regimental aqui sem perceber. Eu vou suspender aqui por dois minutos, 
vê se completamos o quórum. Ficam todas as matérias constantes 
da Ordem do Dia, transferidas para a próxima sessão. Agora tem um 
Requerimento à deliberação da Mesa, vejo a deputada Cleide Coutinho 

aqui participando remotamente, Deputada Cleide Coutinho, V. Ex.ª 
está me ouvindo? Habilite o áudio para nós apreciarmos aqui um 
Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento nº 210/2022, de 
autoria do deputado Rildo Amaral (lê). Como vota a Deputada Cleide 
Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n.º 208/2022, de autoria do Deputado Edson 
Araújo (lê). Embora o autor esteja ausente, trata-se de requerimento 
de pesar, Mensagem de Pesar, portanto, vamos apreciar. Como vota a 
Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Tempo dos Partidos ou Blocos. Partido Social Democrata, 
Deputado César, Deputada Mical, Deputada Edivaldo. Declinam? Bloco 
Parlamentar Independente: MDB/PV. Declina. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Deputado Yglésio, V. Ex.ª vai utilizar quantos 
minutos? Sete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Vim à tribuna com uma 
notícia ruim como a notícia que nós tivemos domingo, o falecimento 
de um amigo, o Sandro, do Adventure Bar, um dos empresários 
que mais havia feito investimentos aí no turismo maranhense nos 
últimos anos. Sandro, além de tudo, era amigo da minha falecida tia 
e, infelizmente, foi vítima de um evento que a gente pode comparar 
a um homicídio. Claro que não houve dolo na situação, a gente sabe 
disso, mas a irresponsabilidade em relação a essas malditas linhas de 
cerol e ainda mais essa linha chilena, que tem uma capacidade de corte 
quatro vezes maior do que o cerol comum. A investigação vai apurar, 
mas está muito evidente que isso que aconteceu ontem, inclusive foi 
divulgado um vídeo pelos bombeiros, no local do acidente, onde o 
equipamento foi estirado completamente, evidenciando uma linha 
reta ali de corte em alguns dos cabos que conectavam o equipamento 
nas costas ao paraglider. No Maranhão, existe a Lei 11.344, que 
inclusive é de iniciativa do Presidente da Assembleia, o nosso amigo 
Othelino Neto. Ela proíbe essa fabricação comercial e a venda do cerol 
constituído de vidro moído e cola e que todo mundo que teve infância 
sabe o quão frequente isso é. Não apenas nas praias, mas nos estádios, 
Castelão, por exemplo, todos os jogos têm essa presença de soltadores 
de pipas, inclusive no pavimento superior do Castelão, eles sobem lá, 
de maneira muito irresponsável, em horários de jogos, inclusive a gente 
já falou com vários representantes a respeito que a gente não gostaria 
que no horário de jogo fosse feito esse tipo de brincadeira. Às vezes, 
as pessoas têm dificuldades elas acham que a gente é contra o esporte 
de empinar pipa, mas não, nós somos favoráveis. É importante que 
nós somos contra esses instrumentos que têm potencial de. degolar 
pessoas, de lesar equipamentos e ocasionar mortes. É muito triste o 
que aconteceu, quando você analisa friamente uma pessoa que estava 
fazendo um voo com equipamento certificado, que tinha experiência, 
que atendia todos os pré-requisitos. Sandro praticava há muito tempo 
esse esporte, era um entusiasta e aí por conta de uma irresponsabilidade 
de um uso de uma substância proibida na prática da brincadeira da 
pipa do empinar pipa faleceu. Teve um acidente, caiu uma queda de 
dez metros de altura, cinquenta e dois anos de idade, infelizmente, não 
resistiu aos ferimentos. Então, fica nosso lamento, nossa cobrança das 
autoridades públicas. Essa Lei N° 11.344 acredito que tenha sido vetado 
o parágrafo de sanção dela, nós vamos apresentar uma emenda aditiva 
na lei, fazendo uma modificação da mesma, para que seja colocado uma 
sanção, porque não havendo sanção, muito difícil ter qualquer tipo de 
cobrança, por parte das autoridades, fica aqui o nosso abraço caloroso, 
a toda família do Sandro, a esposa, ao sogro, pessoas que tocam os 
negócios da família, todos os amigos do Sandro, ontem, foi o velório 
dele, aconteceu, e o enterro às 16h, infelizmente, eu estava no hospital, 
em procedimento de visita, eu não pude comparecer, mas fica nosso 
abraço, a toda família enlutada. Na Avenida Litorânea, tem sido um 
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espaço de empinadores de pipa, então, é importante que a Polícia 
fiscalize e oriente, em relação a esse procedimento aí, de utilizar o 
cerol, linha chilena, muitas crianças, motoqueiros, pessoas podem ser 
vítimas aí, de acidentes fatais, e a gente tem que aprender com as lições, 
eu sei que a maioria das pessoas que escutam, veem e dizem que os 
políticos normalmente só se manifestam quando aparecem as tragédias, 
infelizmente, esse aí foi o caso, lamento mesmo, do fundo do coração, o 
que aconteceu, mas se a gente quer fazer a nossa parte, para que novos 
acidentes, como esses não aconteçam, fica aqui o nosso apoio à família, 
mudando aqui um pouco a pauta, em relação ao recadastramento 
dos profissionais, em relação ao recadastramento dos profissionais 
da Educação de São Luís, tenho recebido muitas mensagens pelo 
Instagram, directs, pessoas que estão muito decepcionadas, com a 
forma que a prefeitura tem feito o recadastramento dos profissionais 
da educação, em pleno século vinte um, com as ferramentas que nós 
temos, de validação, inclusive de validação física, de bater foto, de 
colocar o documento, de fazer essa cominação, vários bancos utilizam 
isso aí, e a Prefeitura de São Luís tem colocado um recadastramento 
absurdamente, presencial, tem ocasionado filas gigantescas, dificuldades 
operacionais, inclusive professor tem que faltar aula, tantas aulas já se 
perderam porque os professores, infelizmente, têm que enfrentar filas 
absurdas, perdendo um turno de trabalho por conta da necessidade de 
fazer um recadastramento de forma presencial. Inclusive não tem nem 
pessoal suficiente porque fecha para o almoço, de meio-dia às 14h já 
não faz, o que representa dificuldades adicionais. A chiadeira justa foi 
tão intensa que a prefeitura, ontem à noite, decidiu prorrogar o prazo 
de recadastramento. É lamentável porque é uma gestão, de fato, muito 
fraca. Não é nada pessoal, tenho absolutamente nada contra a pessoa do 
prefeito. Apesar de ser muito diferente do que foi a propaganda dele, o 
que foi apresentado à sociedade, sabemos separar o homem do cargo, 
mas, infelizmente, tem sido uma gestão de prefeitura fraca que tem 
deixado a saúde do município à míngua com falsas promessas, inclusive 
promessas de maquiagem em algumas unidades de saúde. Enquanto 
as unidades básicas de saúde estão completamente abandonadas, sem 
medicamentos, pacientes seguem amontoados nos corredores. Aldenora 
Bello, que ele se dizia amigo do Aldenora Bello, está em situação 
falimentar. A situação da Santa Casa é absurda com funcionários, há 
três, quatro meses, sem receber por conta da falta de apoio, falta de 
auxílio. A gente fica se perguntando agora como as Santas Casas vão 
sobreviver neste momento em que, graças a Deus, houve a aprovação 
do piso salarial dos profissionais de enfermagem, mas tem que ser feita 
alguma linha de apoio às Santas Casas, que são os hospitais que mais 
vão sentir, e as pessoas que lá estão, as que mais irão sofrer. Presidente, 
peço só uma dilação aí do prazo para mais três minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Mais três minutos para o Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Agradeço ao senhor. 
Então, infelizmente, isso tem acontecido, ao passo que tem sido 
feito um esforço em algumas obras de caráter muito midiático, sem 
obediência a critérios técnicos. Volto a falar daquela rotatória que está 
sendo feita ali em frente ao retorno do Olho d’água. Lamentavelmente, 
não era por ali que devia ter iniciado o investimento de R$ 1,970 milhão 
para fazer alterações em frente ao terreno do primo do prefeito, para 
beneficiar a família de maneira muito clara. Avenidas como Africanos 
e Jerônimo de Albuquerque têm necessidades de trânsito de gargalos 
muito mais intenso. A própria rotatória do Golden Shopping, onde a 
geometria da via favorece acidentes, os acidentes nessa rotatória do 
Caolho são muito menores em comparação com a do Golden Shopping. 
Mostra apenas um prefeito preocupado em fazer patrimônio para a sua 
família. Da mesma forma que houve denúncias nessa semana de que o 
irmão do prefeito, conhecido como Antônio Braide ou Tônio Braide, 
tem cobrado propina de 20% a todos os fornecedores da prefeitura em 
atraso, muito provavelmente para injetar na campanha do Gardeninho 
de 2022, que é o Fernando Braide, dublê de prefeito que agora deve ser 
eleito deputado estadual às custas da máquina da prefeitura toda voltada 
para ele, cooptação de lideranças de bairros, colocação em cargos 
diversos da prefeitura de terceirizados. A mesma prática de sempre 

que aquele Braide 2016 dizia que era contra, ele está colocando tudo 
aí, lamentavelmente, para um cargo de deputado estadual, que é muito 
para uma prefeitura, viu, Deputado Edivaldo Holanda. Fico feliz... A 
diferença que a gente vê entre o que o Edivaldo Júnior fez para quando 
o senhor se elegeu e o que está sendo feito agora demonstra a diferença 
dos dois homens: o que deixou a prefeitura com honra e o que mancha 
a honra todo dia do cargo que ocupa. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Bloco Parlamentar Democrático. Progressistas. Escala de reserva. 
Podemos. 

V – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Septuagésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legisla-
tiva da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, realizada no dia onze de agosto de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.           
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo 
Holanda Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, 
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutora Thaí-
za Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino 
Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Vinícius Louro 
e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada. No tempo desti-
nado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os Deputados (as):  Zé 
Inácio, Roberto Costa, Fábio Braga, Doutor Yglésio e Wellington do 
Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, 
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando, a pedido do De-
putado Wellington do Curso, foi feita verificação de “quórum”. Con-
firmadas as presenças dos Deputados (as): Ana do Gás, Betel Gomes, 
Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo 
Holanda, Fábio Braga, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Neto Evange-
lista, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zé Inácio, constatou-se 
que não havia número regimental para apreciar a matéria, que ficou 
transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário do 
Grande Expediente, não houve oradores inscritos. No tempo destinado 
aos Partidos e Blocos, o Deputado Roberto Costa falou pela Liderança 
do Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Wellington do Curso 
falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 
de agosto de 2022.

Deputado Fábio Braga
Presidente, em exercício

Deputado Zé Inácio
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  426 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 026/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Dispõe sobre o Vale TEA – Transtorno de Espectro Autista, como 
transferência de renda para famílias que possuem filhos com esta sín-
drome, em situação de maior vulnerabilidade social.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, “poderá o Poder Exe-
cutivo distribuir o Vale TEA – Transtorno do Espectro Autista, como 
auxílio às famílias que possuem filhos com esta síndrome, em situação 
de maior vulnerabilidade social do Estado do Maranhão.”

Estabelece ainda a propositura de Lei, que: “o Poder Executivo 
poderá, por meio de decreto, definir os limites, a forma e as condições 
para a distribuição do Vale TEA entre as famílias beneficiárias do bolsa 
família e ou cadastradas no CadÚnico ou em outros programas sociais”.

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. 

A proposição em análise não é uma Lei que cria a atribuição, mas 
sim autoriza o Executivo a fazer a determinação desta atribuição, o que 
torna este Projeto de Lei autorizativo, o que não é permitido:

Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limita-se 
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autoriza-
dos pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional 
desse Poder. O texto da “lei” começa por uma expressão que se tornou 
padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’. O objeto da autori-
zação – por já ser de competência constitucional do Executivo – não 
poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo. 
Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais te-
ria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde 
já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem um vício patente.

As Leis Autorizativas são inconstitucionais por serem antijurídi-
cas, senão vejamos:

A norma legal, para ser qualificada como tal, deve possuir deter-
minadas características, elencadas pela doutrina, dentre as quais desta-
camos a novidade, a abstratividade, a generalidade, a imperativida-
de e a coercibilidade.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. A atribuição constitucio-
nalmente estabelecida para cada Poder não poderá ser delegada a outro, 
prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde um 
órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando ex-
pressamente previsto na Carta Magna Federal.

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao 
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e ou-
tros órgãos da administração pública estadual. É o que chamamos de 
reserva de inciativa.

Destacando que a reserva de iniciativa é uma exceção a função 
de legislar do Poder Legislativo, e por isso não comporta interpretação 
ampliativa. Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a 
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública 
Estadual.

  Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de 
iniciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder 
Executivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os 
Poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da adminis-
tração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a 
órgãos e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 

determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo, fixando os 
seus objetivos nos termos de diretrizes.

Destarte, é plenamente possível, à luz do ordenamento jurídico 
vigente, que, a partir de projeto de lei de iniciativa parlamentar, se-
jam fixadas diretrizes, ou mesmo criadas obrigações compatíveis com 
a atuação já prevista para órgãos da administração pública, ainda que 
gerem despesas públicas. Nesse sentido, o julgado abaixo transcrito:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origem 
parlamentar que institui Campanha permanente de orientação, cons-
cientização, combate e prevenção da dengue nas escolas do Município 
de Conchal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inexistência de vício 
de iniciativa: o rol de iniciativas legislativas reservadas ao chefe do 
Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Es-
tadual. Inexiste ofensa às iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do 
Executivo, ademais, em razão da imposição de gastos à Administração. 
Precedentes do STF. Não ocorrência de ofensa à regra da separação 
dos poderes. Inexistência de usurpação de quaisquer das competências 
administrativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, previstas no 
artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes des-
te Órgão Especial. Improcedência da ação. (TJSP, ADI nº 2056678- 
45.2016.8.26.0000, j. 24/08/16 - negritos acrescentados)

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

do Projeto de Lei nº 026/2022, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 026/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Adriano                                              

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 026 /2022

Estabelece as diretrizes para a ins-
tituição do Vale TEA – Transtorno de Es-
pectro Autista, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes para a instituição do Vale 
TEA – Transtorno do Espectro Autista, como auxílio às famílias que 
possuem filhos com esta síndrome, em situação de maior vulnerabilida-
de social do Estado do Maranhão.

Art. 2º O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, definir 
os limites, a forma e as condições para a distribuição do Vale TEA entre 
as famílias beneficiárias do bolsa família e ou cadastradas no CadÚnico 
ou em outros programas sociais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 442  /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 107/2022, 
de autoria do Poder Executivo objeto da Mensagem nº 031/2022, 
que Dispõe sobre a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por 
cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
pertencente aos Municípios, na forma do inciso II, do parágrafo único, 
do art. 158, da Constituição Federal.

A Proposição, em síntese, nos termos da Emenda Constitucional 
nº 108/2020, determina que a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 
do produto da arrecadação do ICMS deve ser creditada aos Municípios, 
nos seguintes moldes: a) 65% (sessenta e cinco por cento), no míni-
mo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à cir-
culação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 
territórios; e b) até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o 
que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição 
de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicado-
res de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da 
equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

Estabelece, ademais, que de acordo com a referida Emenda Cons-
titucional (art. 3º), os Estados terão o prazo de 2 (dois) anos, contado 
da data da promulgação da EC nº 108/2020, para aprovar lei estadual 
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal. Assim, o prazo para edição da norma se encerra em agosto do 
corrente ano.

Nesse contexto, por meio desta proposta legislativa, a parcela de 
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS a 
que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal será rateada entre os municípios maranhenses, nos seguintes 
moldes: a)  65% (sessenta e cinco por cento) de acordo com o va-
lor adicionado referente à cada município; b) de 18% (dezoito por 
cento) de acordo com a pontuação do município no Índice de Desen-
volvimento da Educação do Maranhão (IDE/MA); c) 2% (dois por 
cento) na proporção da pontuação do município na Taxa de Morta-
lidade Infantil (DATASUS); d) 10% (dez por cento)  linearmente; e 
e) 5% (cinco por cento) na proporção da população do município em 
relação à população do Estado.

As diretrizes acima especificadas, além de objetivarem fortale-
cer políticas públicas relacionadas ao direito à educação e ao direito à 
saúde, têm por fundamento o art. 3º, inciso III, da Constituição Federal, 
que estabelece como objetivo fundamental da República a erradicação 
da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais

Por último, estabelece que permanecem válidos, até 2023, os 
critérios de distribuição previstos na Lei Estadual nº 5.599, de 24 de 
dezembro de 1992.

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

No caso em tela, a Mensagem nº 31/2022 do Executivo foi en-
viada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual a Governa-
dor Maranhense apresentou as razões do Veto Total ao Projeto de 
Lei Ordinária nº 107/2022, por contrariar ao interesse público.

Nas razões do veto, o Chefe do Poder Executivo informa que 
a distribuição desses recursos tributários visa o alcance de uma 
maior equidade entre os municípios desta Unidade da Federação. 
No encalço desse objetivo, deve-se buscar a mais satisfatória forma 
de diminuir as diferenças socioeconômicas dos entes municipais. No 
entanto, a adoção desses dois critérios, conforme são apresentados 
no Projeto de Lei 107/2022, pode trazer obstáculos para realização 
das atividades funcionais da Secretaria de Estado da Fazenda, além 

de ocasionar diversas controvérsias quanto à distribuição dos re-
cursos devidos.

Nesse sentido, de acordo com o art. 47, da Constituição do Es-
tado do Maranhão, o veto pode ser total ou parcial, se considerado in-
constitucional, no todo ou em parte, ou contrário ao interesse público. 
Senão vejamos:

Art. 47 – O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa 
será enviado à sanção governamental. Se for considerado inconsti-
tucional, no todo ou em parte, ou contrário ao interesse público, 
o Governador vetar-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze 
dias úteis, contando da data do recebimento, e comunicará os motivos 
do veto ao Presidente da Assembleia Legislativa dentro de quarenta e 
oito horas. [...]

 
Sendo assim, é constitucional e plenamente legítimo ao Chefe do 

Poder Executivo Estadual realizar o veto político com base na conve-
niência e oportunidade, sempre que entender que a sanção do Projeto de 
Lei é contrária ao interesse público, ou seja, incompatível com qualquer 
diretriz política, de governo e administrativas.  

Portanto, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão 
ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por contrariar o interesse 
público. Portanto, as razões do veto governamental são convincen-
tes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 107/2022, por contrariar o interesse pú-
blico.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 107/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 

Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 451 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 486/2021, de autoria da  
Senhora Deputada Daniella , que Autoriza o Estado do Maranhão a 
criar programas para o encaminhamento do agressor ao tratamen-
to psicossocial, a participar de grupos reflexivos que visem a sua 
reeducação, nos casos relacionados à violência contra a mulher no 
âmbito do estado do Maranhão. Regulamenta o artigo 22 da Lei 
Federal 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).”

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica autorizado o Es-
tado do Maranhão a criar programas voltados à reeducação do agressor 
nos casos relacionados à violência doméstica, atendendo ao disposto no 
artigo 22 da Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.

O Projeto de Lei prevê ainda, que fica autorizada a Coordena-
doria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado do Maranhão 
a coordenar e fiscalizar os centros de tratamento e os atendimentos ao 
agressor, bem como fica autorizado o Governo do Estado do Maranhão 
a promover convênios com Municípios Maranhenses, para a implemen-
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tação de políticas públicas com o objetivo de promover o atendimento 
psicossocial ao agressor.

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.

No tocante à juridicidade, esta é a conformidade ao Direito. 
Dizemos que uma matéria é jurídica, ou possui juridicidade, se sua for-
ma e conteúdo estão em consonância com a Constituição, as leis, os 
princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o Di-
reito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 
injurídica ou antijurídica.

A juridicidade é conceito que amplia a tradicional noção de lega-
lidade, entendida esta como a conformidade às regras jurídicas positi-
vas. Conforme ensina MORAES1, a noção de juridicidade exige que a 
produção dos atos do poder público observe não só as regras jurídicas, 
mas também os princípios gerais de Direito previstos explícita ou im-
plicitamente na Constituição.

A norma legal, para ser qualificada como tal, deve possuir deter-
minadas características, elencadas pela doutrina, dentre as quais desta-
camos a novidade, a abstratividade, a generalidade, a imperativida-
de e a coercibilidade.

Novidade é a característica da norma de poder inovar o ordena-
mento jurídico, isto é, de ser autorizada a criar nova regra de direito e a 
estabelecer direitos e obrigações aos indivíduos.

Se, por um lado, somente a Lei pode inovar o ordenamento jurídi-
co, por outro, ela só deve ser produzida se efetivamente se destinar a tal 
mister. Assim, uma norma que não inove o ordenamento jurídico, 
isto é, que não possua o atributo da novidade, será injurídica. 

Um exemplo são as proposições que se destinem a originar leis 
de caráter meramente autorizativo, que apenas prevejam que um 
Poder possa exercer competência sua já prevista constitucionalmente. 
Neste caso, não há inovação do ordenamento jurídico, pois tal compe-
tência já está prevista em norma vigente, sendo despiciendo autorizar 
por lei o que a Constituição já autoriza. 

Sendo assim, o Projeto Autorizativo, caso em espécie, nada 
acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório 
para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a 
fazer aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder 
Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legisla-
tivo de cobrar tal uso.

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

O STF considera que norma dessa natureza é inconstitucional, 
por ofender a iniciativa privativa do respectivo Poder e o princípio da 
separação dos Poderes, vide a ADI 3176/AP29, que considerou incons-
titucional a lei de iniciativa parlamentar que autorize o Executivo a con-
ceder vantagem pecuniária a servidores públicos.

Portanto, o presente Projeto de Lei, autoriza o Poder Execu-
tivo, a fazer algo que já é de sua competência, incorrendo em vício 
intransponível de inconstitucionalidade formal quanto a juridicidade.

1  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da 
administração pública. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 30.

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

486/2021, por ser antijurídico.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 486/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 454 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 100/2022, de auto-
ria do Senhor Deputado Roberto Costa, que Garante ao Ex-jogador 
de futebol profissional o ingresso gratuito nos estádios de futebol de 
todo o Estado do Maranhão em dias de jogos.

Determina a proposição de Lei que fica garantido direito à gra-
tuidade para o ex-jogador de futebol profissional, que tenha disputa-
do o campeonato maranhense da primeira divisão, por qualquer clube 
desta categoria, filiado à Federação Maranhense de Futebol, por 
tempo igual ou superior a 3 (três) anos, ininterruptos ou não.

A propositura de Lei, tem como objetivo contemplar os ex-atle-
tas que atuaram no passado na primeira divisão do futebol maranhense 
através dos seus clubes de origem.

Como é do conhecimento de todos, a maioria desses ex-jogadores 
do futebol maranhense, que prestaram relevantes serviços e elevaram o 
nome do nosso futebol no cenário nacional e internacional, atualmen-
te, enfrentam grandes dificuldades econômicas/financeiras, sobretudo 
aqueles que não adquiriram fama, como bem justifica o autor da pro-
positura de Lei.

No caso em tela, a Mensagem nº 042/2022, do Poder Execu-
tivo, foi enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual 
o Governador Maranhense apresentou as razões do veto total ao 
Projeto de Lei Ordinária nº 100/2022, alegando vício de inconsti-
tucionalidade. 

No tocante à competência para iniciar Projetos de Lei, a Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a apresentação de propo-
sições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governa-
dor 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.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que a 
iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida pela 
Carta Estadual Maranhense. A presente Proposição não se encaixa em 
nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o processo 
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legislativo.

Logo, o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 100/2022) é 
de iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções também 
nesta parte do processo legislativo.

Além disso, a proposição em análise dispõe em essência sobre 
desporto, matéria de competência comum e concorrente dos entes da 
federação, nos termos do inciso IX, do art. 24, da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] 

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

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Sendo assim, quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legis-
lativa, o Projeto de Lei nº 100/2022, não encontra-se objeções para sua 
aprovação, uma vez que não vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Veto Total ao Projeto 

de Lei  nº 100/2022, objeto da Mensagem Governamental n° 042/2022, 
por não possuir nenhum vício de inconstitucionalidade formal ou ma-
terial.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Total ao Projeto de Lei nº 100/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

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 455/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do  Proje-
to de Lei  nº 040/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que Dispõe sobre as ações de prevenção e repressão nas 
situações específicas de perturbação do sossego alheio, outorgando às 
Polícias Civil e Militar instrumentos necessários para a ampliação das 
ações de prevenção, fiscalização e sanção, com o objetivo de preservar 
a ordem pública.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, “os estabelecimentos 
comerciais que realizam suas atividades no período compreendido entre 
22h (vinte e duas horas) e 7h (sete horas), bem como as pessoas físicas 
e jurídicas que promovam eventos, espetáculos ou quaisquer diversões 
públicas, de caráter particular, público ou similar, e que indiquem po-
tencial impacto urbano e ambiental, devem ter autorização prévia para 
funcionar, emitida pelas Polícias Civil e Militar, sem prejuízo dos de-
mais dispositivos previstos na legislação em vigor”.

A propositura de Lei prevê ainda, que a regulamentação das 
ações de prevenção e repressão nas situações específicas de perturbação 
do sossego alheio, outorgando às Polícias Civil e Militar instrumen-
tos necessários para a ampliação das ações de prevenção, fiscalização e 
sanção, com o objetivo de preservar a ordem pública.

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).

Com efeito, a temática constante da propositura de Lei, em aná-
lise, em que pese a grande utilidade e necessidade dessa parte da popu-
lação, esbarra na iniciativa, visto que compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local, ou seja, legislar em matéria de inte-
resse predominantemente municipal, a teor do que dispõe o inciso I, do 
art. 30, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios: (EC nº 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;”
Acerca da temática tratada, a Suprema Corte Brasileira, após rei-

teradas decisões, editou a Súmula Vinculante nº 38: “É competente o 
Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 
comercial”.

Em um dos julgados do STF, tem-se:
Está claramente definido no art. 30, I, da CF/1988 que o Município 

tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. (...) 8. 
Entre as várias competências compreendidas na esfera legislativa do 
Município, sem dúvida estão aquelas que dizem respeito diretamente 
ao comércio, com a consequente liberação de alvarás de licença de 
instalação e a imposição de horário de funcionamento, daí parecer-
me atual e em plena vigência, aplicável inclusive ao caso presente, 
a Súmula 419 desta Corte, que já assentara que “os Municípios têm 
competência para regular o horário do comércio local, desde que não 
infrinjam leis estaduais ou federais válidas”. [RE 189.170, voto do rel. 
min. Marco Aurélio, P, j. 1º-2-2001, DJ de 8-8-2003.]

Como podemos observar, no plano das competências legislativas 
privativas, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse 
local. Interesse local é o interesse peculiar, isto é, aquele que mais inti-
mamente estiver ligado ao Município, em que predomina seu interesse 
em confronto com os interesses da União e dos Estados-membros. 

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, cuja a 
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente 
normatizar matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela 
Constituição Federal.

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

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal, dotada de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em 
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, diante da inconstitucionalidade encontrada, opina-

-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 040/2022.
É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 040/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 464 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 213/2022, de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, 
que Dispõe sobre a regulamentação da vaquejada como prática despor-
tiva e cultural no Estado do Maranhão, instituindo medidas de proteção 
e combate aos maus tratos aos animais durante o evento, e dá outras 
providências.

O Projeto de Lei sob exame, visa unificar as regras da vaqueja-
da no Estado do Maranhão, estabelecendo normas de realização dos 
eventos, do bem-estar animal, além de definir procedimentos e esta-
belecer diretrizes garantidoras do bom andamento do esporte, através 
do controle e prevenção sanitário-ambientais, higiênico-sanitárias e de 
segurança em geral.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, opina-se no sentido de ser constitucional a proposição, ma-
terial e formalmente, pois, no campo da competência legislativa, todos 
os Entes da Federação podem legislar sobre a proteção do meio am-
biente, na qual se inclui a proteção da fauna (art. 23, VI, e art. 24, VI).

A Constituição Federal de 1988, seguida pela Constituição Mara-
nhense, estabelece a proteção de dois princípios: preservação das mani-
festações culturais e proibição de maus-tratos contra animais.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos di-

reitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas popu-
lares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participan-
tes do processo civilizatório nacional.

[...]
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Po-
der Público:

[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

[...]

Observa-se que a Constituição Federal protege, ao mesmo tempo, 
os dois princípios supracitados (direitos fundamentais), que são confli-
tantes quanto à análise da presente proposição.

Tramitou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 4983/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, 
12.8.2015) ajuizada em face da Lei Cearense nº 15.299, de 2013, que 
possui o mesmo teor do projeto em análise, que é justamente regula-
mentar a vaquejada como atividade desportiva e cultural. Assim decidiu 
a Suprema Corte:

A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de 
direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifes-
tações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do art. 
225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os 
animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada 
“vaquejada”. [ADI 4.983, rel. min. Marco Aurélio, j. 6-10-2016, P, DJE 
de 27-4-2017.].

Em que pese a decisão do STF na ADI 4983/CE entendendo 
como inconstitucionais normas como a analisada neste parecer, o Con-
gresso Nacional aprovou em 6 de junho de 2017 a Emenda Constitucio-

nal nº 96, acrescentando ao art. 225 o seguinte § 7º:
Art. 225. [...]
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste 

artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 
do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de 
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
-estar dos animais envolvidos.

Nesta Casa Legislativa foi aprovada em 2022 a Lei nº 11.721, 
de 16 de maio, elevando as vaquejadas ocorridas no Parque Maratá à 
condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do 
Estado do Maranhão.

Portanto, seguindo o regramento dado pela redação da Cons-
tituição Federal, a proposta analisada está regulamentando especifica-
mente a determinação contida na parte final do supracitado § 7º do art. 
225, não havendo, portanto, inconstitucionalidade material.

Quanto à técnica legislativa, deve-se corrigir parágrafo único 
do art. 7º para parágrafo 3º (§ 3º), visto que há os parágrafos 1º e 2º, 
não tendo motivo para que o parágrafo seguinte seja considerado como 
“único”, conforme determina o art. 9º, III, da Lei Complementar Esta-
dual nº 115/2008.

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

Lei nº 213/2022, por não possuir nenhum vício formal, nem material de 
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 213/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 482 / 2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 318/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui o Dia Estadual de En-
frentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica incluído no Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão o Dia Estadual de Enfrentamento 
à Psicofobia, a ser celebrado, anualmente, no dia 12 de abril.

Consta na justificativa da autora, que o presente Projeto de Lei 
tem como objetivo instituir, no calendário oficial do Estado do Mara-
nhão, o Dia Estadual de Enfrentamento a Psicofobia, a ser celebrado 
anualmente no dia 12 de abril, data do nascimento de Chico Anysio, 
célebre artista brasileiro que se tornou expoente da luta contra o pre-
conceito contra as doenças mentais.

Em 2011, Chico Anysio foi padrinho da campanha “A sociedade 
contra o preconceito”. No mesmo ano, em uma das iniciativas para 
divulgar a campanha, o humorista recebeu, em sua casa, o médico 
Antônio Geraldo da Silva, com o intuito de conceder uma entrevista 
à Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP. Nessa ocasião, Chico 
contou abertamente sobre sua relação com a depressão e conscientizar 
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o público sobre a importância do tratamento.

A história de Chico Anysio, e de tantos outros célebres profissio-
nais, mostra que, mesmo convivendo com doenças mentais, é possível 
ter qualidade de vida e uma carreira célebre, desde que opções de tra-
tamento sejam disponibilizadas de modo acessível. Segundo o próprio 
Chico, se não fosse a oportunidade de ter feito o tratamento contra sua 
depressão, provavelmente, só conseguiria ter realizado 20% do traba-
lho que produziu durante sua vida.

Durante a entrevista à ABP, Chico Anysio afirmou que “an-
tigamente, existiam carros usados. Agora, chamam de ‘seminovos’. 
As coisas hoje têm esses nomes. Crie um nome para o preconceito!”. 
Para o artista, a criação de um termo para definir o preconceito contra 
doenças mentais era necessário para dar maior visibilidade ao tema. 
A ABP atendeu ao pedido do artista e, após algumas reuniões, lançou 
a palavra “psicofobia” para nomear o problema. Posteriormente, o 
uso do termo foi amplamente disseminado, de forma que, hoje, buscar 
“psicofobia” no Google nos traz cerca de 28.000 resultados.

Uma das formas em que tal preconceito mais se manifesta ocor-
re na negativa de emprego ou na demissão de determinada pessoa, 
com fundamento exclusivo na constatação de que ela padece de algum 
transtorno de fundo psiquiátrico, como a depressão, a ansiedade, a 
anorexia, a obsessão, a compulsão.

Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos 46 milhões 
de brasileiros são vítimas de problemas mentais, o que equivale a 25% 
de toda a população. Essa realidade precisa ser profundamente anali-
sada, por exigir o comprometimento de gestores públicos, de profissio-
nais da saúde, de entidades ligadas ao setor, em busca da promoção de 
políticas de saúde pública eficientes,  como bem esclarece a autora 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 assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram 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 318/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 485 / 2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 319/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Helena Duailibe, que Inclui no Calendário de Come-
morações Oficiais a “Semana Estadual da Longevidade”.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica incluído no Ca-
lendário de Comemorações Oficiais do Estado do Maranhão a “Semana 
Estadual da Longevidade”, a ser realizada, anualmente, na semana em 
que está enquadrada o dia 1º (primeiro) de outubro.

Prevê ainda a propositura, que a Semana Estadual da Longevi-
dade tem por finalidade desenvolver e discutir temas de relevância da 
terceira idade, contemplando os segmentos da cultura, lazer, saúde, 
educação, legislação, promoção e assistência social, e demais direitos 
que despertem o interesse do idoso.

Consta na justificativa da autora, que em 1º de outubro de 2003, 
a Lei Federal nº 10.741 estabeleceu que no Brasil, no dia 1º de outubro 
comemora-se o Dia do Idoso.

Nos dias de hoje, buscando aperfeiçoar a designação para a 
terceira idade, convencionou-se chamar esse importante segmento, de 
longevos.

Cada vez mais o ser humano tem aumentado sua expectativa de 
vida, e projeta-se que até 2030 o número de pessoas com mais de ses-
senta anos passará de 1 bilhão para 1,4 bilhão, e em 2050 a população 
global de pessoas idosas terá mais que dobrado, alcançando a marca 
de 2,1 bilhões de pessoas.

Considera-se longevos, as pessoas com idade superior a cin-
quenta anos, que são ávidos por viver o agora, com mais qualidade de 
vida e tranquilidade conquistada ao longo dos anos, como bem escla-
rece a autora 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 assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
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segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram 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 319/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 486 / 2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 305/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia do Concilia-
dor e Mediador Judicial e Extrajudicial, a ser comemorado, anualmente, 
em 05 de maio.

Consta na Justificativa no autor, que o presente Projeto de Lei, 
tem por escopo homenagear os Conciliadores e Mediadores no Estado 
do Maranhão, divulgar práticas conciliatórias e da mudança de para-
digma, é de suma importância, ao conferir celeridade processual.

A promoção de discussões por meio de identificação e potencia-
lização de experiências judiciais e extrajudiciais voltadas à mediação 
e a conciliação; faz com que esta cultura seja fortalecida. O reconheci-
mento de que a mediação é um método efetivo e que pode trazer gran-
des benefícios para toda a sociedade merece prosperar, haja vista cola-
borar para: economia de custo e tempo na resolução de conflitos, entre 
outros, 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 assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram 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 305/2022, nos termos do 
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 16 de agosto de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 488 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 054/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
dispõe sobre a proibição na definição do prazo de marcação de consul-
tas, exames e outros procedimentos e medidas de diferenciação entre 
os pacientes cobertos por planos ou seguros privados de assistência à 
saúde e os pacientes custeados por recursos próprios.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica proibida a prática 
de atendimento privilegiado a pacientes particulares pelo prestador de 
serviço, sendo ele profissional de saúde contratado e credenciado por 
operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde, e ainda 
cooperado de operadora de plano ou seguro privado de assistência à 
saúde”.

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

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que 
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legisla-
tivo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e 
inequívoca”.

 Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”2.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para 
a matéria. No caso em tela, os projetos que se apresentam são de Leis 
Ordinárias, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou re-
gimentais quanto à sua escolha. 

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

 Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 

2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.

danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República). 
Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 

e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

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

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990. 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econô-
micos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência 
e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

(...)
 II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente 

o consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões ade-

quados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-

ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

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

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter con-
corrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixa-
rão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consu-
mo de produtos e serviços.

 § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, 
a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da infor-
mação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se 
fizerem necessárias.

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

Observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da 
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor 
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-
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namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 054/2022, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 054/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 492 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

040/2022, apresentado pela Senhora Deputada Thaíza Hortegal, que 
propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Jackson Lago” à Médica 
Pediatra e Neonatologista Doutora Marynéa Silva do Vale.

Consta na Biografia, que a homenageada, Doutora Marynéa Sil-
va do Vale, é graduada em Medicina pela Universidade Federal do 
Maranhão, Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade 
e em Neonatologia, pelo HUUFMA. Doutoranda do Programa de Pós-
-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Ciências Médicas 
da UERJ. Mestre em Pediatria e Ciências aplicadas à Pediatria pela 
UNIFESP. Especialista em Educação na Saúde pela FMUSP. Atual-
mente é médica neonatologista do Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão, exercendo a função de Chefia da Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal. Possui título de especialista em 
Pediatria e em Neonatologia, conferidos pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) e Associação Médica Brasileira. É membro do Depar-
tamento Científico de Neonatologia da SBP e faz parte do Grupo Exe-
cutivo do Programa de Reanimação Neonatal da SBP (PNR-SBP). É 
Consultora técnica do Ministério da Saúde para Atenção Humanizada 
ao Recém-Nascido de Baixo Peso: Método Canguru. Atualmente é Su-
pervisora do Programa de Residência Médica em Pediatria- Área de 
atuação Neonatologia do HUUFMA Está na Presidência da Sociedade 
de Puericultura e Pediatria do Maranhão desde 2017. Tem experiên-
cia na área de Medicina, com ênfase em Saúde Materno Infantil e as 
principais linhas de pesquisa compreendem a área de saúde materno 
infantil e educação médica.

A comenda ora proposta é regulamentada no art. 139, alínea “h”, 
do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legisla-
tiva nº 788/2016, que determina que serão agraciadas com a Medalha 
do Mérito Legislativo Jackson Lago, para os cidadãos que prestarem 
relevantes serviços na área de saúde no Estado do Maranhão e no Bra-
sil”.

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 040/2022, de autoria da Senhora Deputada Thaíza 
Hortegal.

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 
040/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 501 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 333/2022, de autoria da Mesa Diretora, que 
Dispõe sobre a concessão de vantagem pessoal a servidores do Quadro 
de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, os servidores ocupan-
tes dos cargos de Auxiliar Legislativo Operacional, especialidade de 
Motorista, passam a perceber somados em seus vencimentos-base, os 
valores correspondentes ao resultado da diferença das tabelas de ven-
cimento dos cargos de nível médio de Assistente Legislativo Adminis-
trativo, com as tabelas de vencimento dos cargos de nível fundamental 
de Auxiliar Legislativo Operacional, ficando em seguida tal diferença 
convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, 
incorporada ao vencimento-base dos servidores.

Prevê ainda a propositura, que fica considerado nos cálculos do 
adicional de tempo de serviço, da gratificação técnica e de quaisquer 
vantagens ou descontos que tem por base o vencimento-base, a VPNI 
de que trata o caput do art. 1º da propositura de Lei.

Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, é motivada por 
Requerimento Administrativo formulado pelo Sindicato dos Servido-
res da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que alega, para 
tanto, que houve um equívoco na Edição da Lei nº 8.838/2008 (Plano 
de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Servidores da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão), uma vez que para o Cargo de Auxi-
liar Legislativo Operacional, especialidade de Motorista, que integra a 
Categoria Funcional de Operador de Nível Fundamental, foi exigido no 
último Concurso Público, como requisito de ingresso, a Escolaridade 
de Nível Médio, sendo que apesar da exigência legal da escolaridade do 
Nível Médio para a Especialidade de Motorista, o padrão remuneratório 
desse Cargo é de Nível fundamental, sendo, portanto, necessária a devi-
da correção do erro material da Lei nº 8.838/2008, como bem esclarece 
a Justificativa da propositura de Lei.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
senão vejamos:
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“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 

atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja que Dispõe sobre a concessão 
de vantagem pessoal a servidores do Quadro de Pessoal Permanente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o projeto, estan-
do ele em consonância com as disposições constitucionais e regimentais 
desta augusta Casa.

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

de Lei, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na 
forma do texto original

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 333/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

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 502 / 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 389, de 01 de julho de 2022, que 
Dispõe sobre a criação e reestruturação de Unidades da Polícia Militar 
do Maranhão, da Polícia Civil e do Centro Tático Aéreo, e dá outras 
providências.

A presente Medida Provisória está criando o 46º batalhão de 
Polícia Militar; 2 Batalhões Motopatrulhamento; 1 Companhia Inde-
pendente de Motopatrulhamento Tático; a Companhia de Policiamento 
Especializado; o Pelotão de Motopatrulhamento Tático e Companhia de 
Policiamento Náutico.

Também cria na Polícia Militar 06 funções de Tenente Coronel, 
15 funções de Major, 14 funções de capitão, 02 funções de 1º tenente, 
04 funções de subtenente.

Altera a circunscrição do 4º BPM, 3º Companhia do 4º BPM, o 2º 
Batalhão de Polícia Militar de Turismo,16º Batalhão de Polícia Militar 
e 12º Batalhão de Polícia Militar.  

Cria na estrutura do Centro Tático Aéreo a Unidade de Asses-
soramento Direto do Secretário de Estado da Segurança Pública e cria 
também na estrutura da Polícia Civil o 4º Distrito Policial de Caxias.

Altera o art. 78 e 78-A da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 
1995.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública, estruturada através da Lei nº 9.340, de 28 
de fevereiro de 2011, enquanto órgão da administração direta, detém, 
na forma da Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, como finalidade 
a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que competindo-
-lhe, outrossim, a organização e coordenação dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, dentre os quais lista-se, a Polícia Militar, o 
Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, integrantes de sua es-
trutura, com vistas a promover a integração dos planos e programas 
de prevenção da violência e controle da criminalidade no Maranhão.

Não obstante, considerando que o princípio da eficiência, ins-
culpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a execução 
dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, 
a presente Medida Provisória cria e reestrutura unidades da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e do Centro Tático Aéreo, de modo a tornar a 
ação policial mais efetiva em todo o Estado do Maranhão.

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)
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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 
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, da Constituição Estadual em observân-

cia compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente ao 
Governador do Estado: legislar sobre “fixação e alteração dos efetivos 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares”; “organização 
administrativa”; “servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade” e “criação, estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros 
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 na Medida Provisória, 
em epígrafe, reside, em especial, na necessidade de dar maior efetivi-
dade às ações desenvolvidas pelo sistema de segurança do Estado do 
Maranhão e, assim, garantir a manutenção da prestação adequada e 
contínua desses serviços, diretamente associada à operacionalização 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

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 do 
supramencionado princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constitui-
ção da República), e do princípio da supremacia do interesse público, 
os quais demandam velocidade na realização de mudanças administra-
tivas com vistas a assegurar a adequada prestação dos serviços públi-
cos, como bem esclarece 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, a Medida 

Provisória não faz nenhum detalhamento sobre o impacto financeiro 
e orçamentário, nem menciona a dotação orçamentária e nem cumpre 
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com que estabelece o art. 16 e 17 da LRF.

Destaco que a referida Medida foi editada no limite do prazo 
permitido pelo art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal para au-
mento de gasto com pessoal.

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, pois conforme a Mensagem 
Governamental a finalidade desta Medida Provisória é tornar a ação 
policial mais efetiva em todo o Estado do Maranhão. Sendo assim, a 
Medida Provisória é meritória pois se apresenta conveniente, oportuna 
e há o interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 389/2022, 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 389/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 503 / 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 390, de 06 de julho de 2022, que 
Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Agricultura 
Familiar - SAF e cria cargos em comissão nos termos em que especifica.

Em síntese, a Medida Provisória, em apreço, cria, na estrutura da 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, a unidade adminis-
trativa denominada Coordenadoria Geral da Unidade de Gerenciamento 
do Projeto Amazônico de Gestão Sustentável - PAGES, sem acarretar 
aumento de despesas, bem como os seguintes cargos em comissão: 01 
(um) cargo em comissão de Coordenador Geral do PAGES, simbolo-
gia ISOLADO; 01 (um) cargo em comissão de Gestor de Finanças do 
PAGES, simbologia DGA; 01 (um) cargo em comissão de Gestor de 
Aquisições do PAGES, simbologia DGA; 03 (três) cargos em comissão 
de Gestor de Campo do PAGES, simbologia DGA; 01 (um) cargo em 
comissão de Gestor de Encaminhamento do PAGES, simbologia DGA.

Esclarece a Mensagem Governamental, que com vistas a melho-
rar o estilo de vida de agricultores familiares, povos indígenas e comu-
nidades tradicionais, bem como possibilitar que esses se tornem agen-
tes de conservação e restauração da Floresta Amazônica no Maranhão, 
o Estado do Maranhão firmou Contrato com o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola -FIDA, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), para financiamento do Projeto Amazônico de Gestão Sustentá-
vel (PAGES). O referido contrato está em vigor desde o dia 12 de maio 
de 2022.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o PAGES tem 
vigência de 6 (seis) anos e pretende atender diretamente 20.000 famí-
lias, o que representa aproximadamente cerca de 80.000 pessoas. O 
aporte financeiro total é de US$ 37 milhões de dólares provenientes de 
recursos de doação do Governo da Alemanha por meio do Programa 
de Adaptação Aprimorada para Agricultura de Pequenos Produtores 
(ASAP+2RP Grant) e do Governo do Maranhão (com US$ 16 milhões 
entre as contribuições monetárias de US$ 4,750 milhões de dólares e 
11,250 milhões, não monetárias).

Nesse contexto, com vistas a garantir o cumprimento do Acor-
do de Financiamento do Projeto Amazônico de Gestão Sustentável - 
PAGES, a presente Medida Provisória pretende atualizar a estrutura 
organizacional da SAF, criando unidade administrativa especializada, 
bem como cargos em comissão, os quais ficarão diretamente vinculados 
ao PAGES. As alterações constantes desta Medida Provisória têm por 
finalidade assegurar o bom andamento, a economicidade e eficácia 
dos objetivos almejados por meio do projeto, além de dar cumprimen-
to aos Acordos estabelecidos entre os Partícipes durante o desenho, 
aprovação e assinatura do mesmo.  

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 
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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 
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 II, III e V, da Constituição Es-
tadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete 
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de 
cargos”; “organização administrativa” e “matéria orçamentária”, 
bem como “criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros 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 na Medida Provisória, 
em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação adminis-
trativa para concretização do princípio da eficiência, insculpido no art. 
37, caput da Constituição da República.

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 do 
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocida-
de na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da 
máquina administrativa, como bem esclarece a Mensagem Governa-
mental.

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, a Medida 

Provisória não faz nenhum detalhamento sobre o impacto financeiro e 
orçamentário e não cumpre com que estabelece o art. 16 e 17 da LRF. A 
MP somente diz que não acarretará aumento de despesa e que autoriza 
o Poder Executivo “...a remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar 
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades”.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e 
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oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu 
interesse público. Conforme a Mensagem do Poder Executivo a criação 
da unidade administrativa denominada Coordenação Geral da Unidade 
de Gerenciamento do Projeto Amazônico de Gestão Sustentável visa 
garantir o cumprimento do Acordo de Financiamento do Projeto Ama-
zônico de Gestão Sustentável, estando presente a conveniência, oportu-
nidade e o interesse público e por consequência meritório. Assim sendo, 
constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 390/2022, 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 Cidada-

nia votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº 
390/2022, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor De-
putado Márcio Honaiser.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                       Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                Deputado Márcio Honaiser
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 504 /2022
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 018/2022, de autoria do Senhor 

Deputado Neto Evangelista, que propõe que seja encaminhada Mo-
ção de Pesar pelo falecimento do ex Prefeito de São Luís, o Senhor 
Vicente Fialho, que exerceu diversos cargos públicos. Além de Pre-
feito da Capital Maranhense, foi Ministro da Irrigação entre 1986 
e 1990 (Governo Sarney), Deputado Federal de 1991 a 1995, Pro-
fessor da antiga Escola de Engenharia (UFC), Construtor e, ulti-
mamente, era Pecuarista, pelo seu falecimento no dia 11/07/2022.

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

     Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa 
claro que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” 
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a 
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que so-
licite:

(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente de-

clarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas persona-
lidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma 
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos ter-
mos do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Mo-

ção nº 018/2022, na forma de Requerimento sujeito à deliberação da 

Mesa Diretora. 
É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 018/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 505 /2022
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 019/2022, de autoria do Senhor 

Deputado Neto Evangelista, que propõe que seja encaminhada Mo-
ção de Pesar pelo falecimento do Procurador de Justiça aposen-
tado, Doutor Reinaldo Campos Castro, pai do Promotor de Jus-
tiça Reinaldo Campos Castro Júnior, pelo seu falecimento no dia 
19/07/2022.

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

     Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa 
claro que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” 
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a 
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que so-
licite:

(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente de-

clarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas persona-
lidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma 
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos ter-
mos do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Mo-

ção nº 019/2022, na forma de Requerimento sujeito à deliberação da 
Mesa Diretora. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 019/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 506 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 343/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Açailândia, com sede e foro no Muni-
cípio 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 de que trata a propositura é uma associação ci-
vil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional , cultural, de 
saúde , de estudo e pesquisa, desportivo e outros , sem fins lucrati-
vos, com duração indeterminada, tendo como objetivos: promover 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência pre-
ferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos buscando assegurar-lhes o pleno exercício da 
cidadania.

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 343/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 507 /2022
RELATÓRIO:
 Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 337/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública o Projeto Social 
Batuk, com sede e foro no Município de Imperatriz, Estado do Ma-
ranhão.

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 Projeto de que trata a propositura é uma pessoa jurídica de 
direto privado  sem fins lucrativos com autonomia administrativa e 
financeira, de duração por tempo indeterminado e de caráter cultu-
ral e sócio educativo, tendo como objetivos:  promoção de esportes, 
artes, cultura e música; promoção da capacitação técnico-profissio-
nal para adolescentes, jovens e adultos; do amparo social da coleti-
vidade, inclusive com a criação e desenvolvimento de Cursos Pro-
fissionalizantes. A assistência prestada será sem distinção de sexo, 
cor, raça, condição socioeconômica, credo religioso ou político; do 
amparo às crianças e adolescentes carentes; de assistência às famí-
lias das crianças e adolescentes, dentre 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 337/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 508 /2022
RELATÓRIO:
  Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 342/2022, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Considera de Utilidade Pública a APAE - As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Primeira Cruz, com 
sede e foro no Município de Primeira Cruz, 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 de que trata a propositura é uma associação ci-
vil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educa-
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ção, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garan-
tia de direito, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem 
fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indetermi-
nada, tendo como objetivos: executar serviços, programas, projetos 
e benefícios sócio- assistenciais, de forma gratuita, permanente e 
continuada aos usuários da assistência social e quem deles neces-
sitar, sem qualquer discriminação , de forma planejada, diária e 
sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, be-
nefícios e encaminhamentos; promover campanhas financeiras de 
âmbito municipal e colaborar na organização de campanhas nacio-
nais, estatuais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos des-
tinados ao financiamento das ações de atendimento a pessoa com 
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, dentre outras.

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 342/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 509 /2022
RELATÓRIO:
   Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de 

parecer, o Projeto de Lei nº 344/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Igreja Pentecostal 
Milagre da Última Hora, com sede e foro no Município de Paço do 
Lumiar, 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 Igreja Pentecostal Milagre da Última Hora é uma pessoa 
jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, tempo de duração 
indeterminado, tendo como objetivos: desenvolver ações de prote-
ção à família, à infância, à maternidade, adolescência e a idosos dos 
membros da comunidade e adjacências, sempre em promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública e social. As atividades 
desta entidade estão pautadas em: amparo às crianças e adolescen-
tes carentes da comunidade e de suas adjacências; ações de preser-

vação, habitação, reabilitação e integração à vida comunitária de 
pessoas portadoras de deficiência integrantes da comunidade e de 
suas adjacências; promoção da integração ao mercado de trabalho 
de jovens e adultos da comunidade e de suas adjacências; experi-
mentação sem fins lucrativos de novos modelos de socioprodutivos 
e de sistemas alternativos de produção; promoção de direitos esta-
belecidos e construção de novos direitos , dentre outras.

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 344/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 510 /2022
RELATÓRIO:
 Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 331/2022, de au-
toria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Declara de Utilidade 
Pública o Instituto de Gestão de Projetos Sociais – IGPS, no Muni-
cípio de Icatu, Estado do Maranhão.

     Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.784, de 12 de julho de 
2022, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto de Gestão de 
Projetos Sociais - IGPS” e dá outras providências, com sede e foro 
no Município de Icatu, Estado do Maranhão.

Como podemos observar, a mencionada Lei Ordinária (Lei Or-
dinária nº 11.784, de 12 de julho de 2022) já contempla o objeto da 
presente propositura de Lei.

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”;
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Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor 
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
caso em espécie.

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

Lei  nº 331/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.784, de 12 de julho de 2022, 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 331/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 511/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 345/2022, de au-
toria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Declara de Utilidade 
Pública a Associação Toda Criança Feliz, com sede e foro no Município 
de Pedreiras/MA.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.601, de 30 de novem-
bro de 2021, que Declara de Utilidade Pública a Associação Toda 
Criança Feliz, com sede e foro no Município de Pedreiras/MA.

Como podemos observar, a mencionada Lei Ordinária (Lei Ordi-
nária nº 11.601, de 30 de novembro de 2021) já contempla o objeto da 
presente propositura de Lei.

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”;

Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor 
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
caso em espécie.

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

Lei nº 345/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinárias nº 11.601, de 30 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 345/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de agosto de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                 
Deputado Zé Inácio                                            
Deputado Adriano                                              

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 651/2022, de 12 de agosto de 2022, exonerando MESSIAS 
ALMEIDA DA ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de agosto do ano em curso.

Nº 652/2022, de 12 de agosto de 2022, exonerando THAYNA 
COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar Técnico, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano 
em curso.

Nº 653/2022, de 12 de agosto de 2022, nomeando LUCIA 
CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão, Sím-
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bolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 654/2022, de 12 de agosto de 2022, exonerando 
RODILSON BRITO SÁ, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de agosto do ano em curso.

Nº 655/2022, de 15 de agosto de 2022, nomeando REINALDO 
FLORENCIO MORAES JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 656/2022, de 15 de agosto de 2022, nomeando ELVIS 
ALVES DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 
de Subprocurador Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 657/2022, de 15 de agosto de 2022, exonerando NADIA 
ROSA FERREIRA DE SOUZA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-1 de Assessor de Atividades Pedagógicas, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 658/2022, de 15 de agosto de 2022, nomeando RAIMUNDA 
MARIA PESSOA MENESES, para o Cargo em Comissão, DAI-4 Au-
xiliar Técnico, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
agosto do ano em curso.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 035/2022-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
EMPRESA S AMORIM DOS SANTOS - ME firmam entre si o pre-
sente Contrato, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 017/2022, formali-
zado nos autos do Processo Administrativo nº 3441/2021 – ALEMA. 
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção indivi-
dual de combate a incêndios, para a Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, conforme características e condições especificadas nas 
planilhas anexas. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Unidade 
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Ge-
ral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.30.28 
– Material de proteção e segurança; Ação: 4628 – Atuação Legislati-
va; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários 
do Tesouro. Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Ges-
tão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesa: 33.90.30.42 – Ferramentas; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Ma-
nutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do 
Tesouro. DO VALOR: O valor total da contratação é de R$ 117.900,00 
(cento dezessete mil e novecentos reais). DAS NOTAS DE EMPE-
NHO: 2022NE001531 e 2022NE001532, de 12/07/2022, nos valores 
de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais) e R$ 1.800,00 (mil 
e oitocentos reais), respectivamente.   DA VIGÊNCIA: 16/08/2022 a 
31/12/2022, conforme previsão constante na Cláusula Sexta. DATA 
DE ASSINATURA: 16/08/2022. BASE LEGAL: Constituição Fede-
ral de 1988; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto nº 10.024/2019; Re-
solução Administrativa nº 955/2018-ALEMA; subsidiariamente, a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 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 S AMORIM DOS SANTOS - ME, CNPJ n.º 
15.578.915/0001-56 – CONTRATADA. São Luís (MA), 16 de agosto 
de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2022 referente 
ao Processo Administrativo nº 2865/2022-ALEMA. OBJETO: Grupo 
gerador de energia elétrica. CONTRATADA: SÃO LUÍS PROMO-
ÇÕES E EVENTOS EIRELI, CNPJ nº 02.619.065/0001-51. NOTA DE 
EMPENHO: 2022NE001863, de 15/08/2022. VALOR DO EMPE-
NHO: R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais). BASE LE-
GAL: Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo nº 2865/2022-ALE-
MA. PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS: Até 24 (vinte e 
quatro) horas. DATA DA ASSINATURA: 16/08/2022. ASSINATU-
RAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Luis 
Ernane Santos Pereira – Fiscal do Contrato; Valney de Freitas Perei-
ra - Diretor Geral; SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, 
CNPJ nº 02.619.065/0001-51 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 16 
de agosto de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 028/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1328/2022-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 29 de agosto às 14:30h, pelo sitio gov.br/
compras/pt-br/ para “Contratação de empresa especializada em manu-
tenção de equipamentos de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), 
especificamente no Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e no Filtro 
Submerso Aerado fabricada em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro 
, incluindo o fornecimento e substituição de peças e componentes em 
material especificado para a ETE da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente 
em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em 
Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), duran-
te os dias úteis, das 08:00 às 18:00. São Luís, 11 de agosto de 2022. 
Alexandre Henrique da Silva. Pregoeiro da ALEMA

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


