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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

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

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  18 / 10 / 2022 – 3ª FEIRA

PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 18.10.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I - VETOS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXE-
CUTIVO, AO PROJETO DE LEI N° 100/2022, QUE GARANTE 
AO EX-JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL O INGRESSO 
GRATUITO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DE TODO O ESTA-
DO DO MARANHÃO EM DIAS DE JOGOS. COM PARECER Nº 
454/2022, PELA REJEIÇÃO DO VETO, APRESENTADO PELA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR – DEPUTADO ADRIANO. TRANSFERIDO DA O.D. 
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR. 

2. VETO INTEGRAL DE AUTORIA DO PODER EXECU-
TIVO, AO PROJETO DE LEI N° 042/2022, QUE SUSPENDE OS 
PRAZOS RELATIVOS AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO 
DA DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
PELO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARE-
CER Nº 541/2022, PELA REJEIÇÃO DO VETO, APRESENTADO 
PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR – DEPUTADO ARISTON SOUSA. TRANSFE-
RIDO DA O.D. DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR.

II – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQs. 
Nº 227,223 /2022)

3. PROJETO DE LEI Nº 398/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 065/2022),  ALTERA A LEI 
Nº 11.111, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE 
A INSTITUIÇÃO DO FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR – DEPUTADO ZÉ INÁCIO.

III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

4. PROJETO DE LEI Nº 088/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, FASTFOODS, 
FOOD-TRUCKS, SORVETERIAS, DOCERIAS, DELICATESSES, 
PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, 
QUE COMERCIALIZEM PRODUTOS PRONTOS PARA CONSU-
MO IMEDIATO, INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A PRE-
SENÇA DE GLÚTEN, LACTOSE, LEITE, PEIXE, AMÊNDOAS, 
CORANTES, CASTANHAS, SOJA, OVO E CRUSTÁCEOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON 

DO CURSO; DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS 
MINORIAS - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI Nº 333/2022, DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PES-
SOAL PERMANENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO.

IV - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

6. PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFE-
RENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS 
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PA-
CIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
LULA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

7. PROJETO DE LEI Nº 322/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM O 
CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

8 .PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
051/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. ART. 1º - FICA CONCEDIDO O TÍTULO 
DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ WELLINGTON 
BARROSO DE ARAÚJO DIAS, NATURAL DA CIDADE OEIRAS, 
ESTADO DO PIAUÍ. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

VI - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO  

9. REQUERIMENTO Nº 224/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO REQUE-
RIMENTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E AO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SAÚDE, SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES QUE TRA-
BALHAM NO HOSPITAL DA ILHA. – INDEFERIDO – O AUTOR 
RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

10. REQUERIMENTO Nº 231/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, SOLICITAN-
DO QUE, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZA-
DA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 24 DE NOVEMBRO,TENDO 
COMO TEMA CENTRAL A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
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MARANHENSE AO EMPRESÁRIO RAMON ALVES DE SOUSA, 
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS NESTE ESTADO 
E A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NUEL BECKMAN” AO DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRI-
BUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, FRANCIS-
CO JOSÉ DE CARVALHO NETO, POR TER CONTRIBUIDO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO MARANHÃO.

VII - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA 

11. REQUERIMENTO Nº 225/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDA A MESA, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE 
LEI Nº 207/2018, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE DIS-
TRIBUIÇÃO GRATUITA DE FÓRMULAS INFANTIS DE SEGUI-
MENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂN-
CIA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

12. REQUERIMENTO Nº 232/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR 
AOS FAMILIARES DO PROFESSOR E ADVOGADO, O SENHOR 
JOÃO BATISTA ERICEIRA, PELO SEU FALECIMENTO OCORRI-
DO NO DIA 10/10/2022.

13. REQUERIMENTO Nº 233/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA EN-
VIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR 
IOMAR DA SILVA MARTINS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 18/10/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 406/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ARNALDO MELO, DENOMINA DE GONÇALO MOREI-
RA LIMA, O TRECHO DA RODOVIA COMPREENDIDO ENTRE 
OS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA E COLINAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 56/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
CONCEDE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO DO LEGISLA-
TIVO MANUEL BECKMAN AO DR. LAHESIO RODRIGUES DO 
BONFIM.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 57/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
CONCEDE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO DO LEGISLATI-
VO MANUEL BECKMAN AO DR. CÉSAR HENRIQUE PIRES.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 58/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LUÍZ ABE-
LARDO DE CARVALHO LINS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 59/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ AU-
GUSTO DINIZ NETO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 60/2022, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR TYAGO RI-
BEIRO SOARES.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 403/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO FÁBIO BRAGA, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O “INSTITUTO EDUCACIONAL YANNIS” E DÁ OUTRAS PRO-

VIDÊNCIAS. 
PROJETO DE LEI Nº 404, DE AUTORIA DA DEPUTADA 

MICAL DAMASCENO, REVOGA A LEI Nº 11.827, DE 28 DE SE-
TEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 405, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, ACRESCENTA O ARTIGO 1º-A À 
LEI ESTADUAL Nº 11.827, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022, QUE 
ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS 
INFORMATIVAS, PROIBINDO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO 
DE ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE GÊNERO.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2022, DE AU-

TORIA DO PODER JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 21/2022), 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO 
DE 1991, CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁ-
RIAS DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 395/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ – ADOTE UMA 
CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.

PROJETO DE LEI Nº 401/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO RELAÇÃO DE AJUDA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI Nº 402/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O CENTRO EDUCACIONAL SEMEANDO – CESE.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
Não há matéria em quarta sessão nesta data

Diretoria Geral de Mesa, 18 de outubro de 2022.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 432 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 261/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de creches, berçários, escolas maternais e similares da rede pública e 
privada submeterem monitores, professores e demais funcionários que 
tenham contato direto com alunos a exames psicológicos periódicos.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, ficam obrigados ber-
çários, creches escolas maternais e similares da rede pública e privada 
submeterem monitores, professores e demais funcionários que tenham 
contato direto com alunos a exames psicológicos periódicos. O exame 
psicológico de que trata esta propositura de lei deverá ser realizado no 
ato de admissão do funcionário a que se refere o artigo 1° e repetido 
a cada seis meses, contados da data de admissão. O exame psicológi-
co deverá ser realizado em clínicas pertencentes ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Primeiramente se faz necessário dizer que a matéria se encontra 
inserida em normas de medicina e segurança do trabalho.

Então, em relação aos profissionais da educação da rede pública 
estadual a competência é do Poder Executivo tanto na inciativa da lei 
ou do ato administrativo instituindo a obrigatoriedade do exame psico-
lógicos, violando assim a reserva de inciativa. 

Neste diapasão: 
“Ao estabelecer a obrigatoriedade de as escolas públicas de edu-

cação básica de Santa Catarina manterem a presença de um segundo 
professor de turma nas salas de aula que tiverem alunos com diagnós-
tico de deficiências e transtornos especificados no texto normativo, a 
lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que 
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determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre 
servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, esta-
bilidade e aposentadoria (CF, art. 61, § 1º, II, c). [ADI 5.786, rel. min. 
Alexandre de Moraes, j. 13-9-2019, P, DJE de 26-9-2019.]”1

“Lei 10.964/2001 do Estado de São Paulo. Realização de exa-
mes de sangue em funcionários de empresas públicas do Estado de São 
Paulo. (...) Norma que disciplina acompanhamento preventivo de saúde 
aplicável exclusivamente a parte do funcionalismo público estadual. 
Iniciativa parlamentar. Ofensa ao disposto no art. 61, § 1º, c, da CF de 
1988. [ADI 3.403, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 18-6-2007, P, DJ de 
24-8-2007.]”2

No tocante aos servidores dos Municípios, estes são entes fe-
derados dotados de autonomia que é a capacidade de autodeterminação, 
sendo garantido sua auto-organização, autogoverno, autolegislação e 
autoadministração, não havendo hierarquia entre os entes federados, 
apenas distribuição constitucional de competências.

Desta forma, não cabe ao Estado interver nos servidores da rede 
pública municipal, como no caso em tela, sob pena de violar o princípio 
federativo (art. 1º, da CF/88) e princípios da autonomia dos Municípios 
(art. 29, da CF/88). 

Já os trabalhadores das escolas privadas, a Magna Carta Fede-
ral no seu art. 22, inciso I, determina que compete à União legislar sobre 
direito do trabalho, in verbis:

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

rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (original sem 
grifos) 

E o art. 157, da CLT, estabelece que cabe as empresas cumprir e 
fazer cumprir normas de segurança do trabalho:

“Art. 157 - Cabe às empresas: (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22.12.1977)

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medici-
na do trabalho; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, 
quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do tra-
balho ou doenças ocupacionais;  (Incluído pela Lei                nº 6.514, 
de 22.12.1977).”

Sobre o assunto, o STF já se manifestou na ADI 1893, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA E HIGIENE DO TRA-
BALHO: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Lei 2.702, de 25.3.97, do 
Estado do Rio de Janeiro. C.F., art. 21, XXIV, art. 22, I, art. 24, VI. I. - 
Lei 2.702, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, 
porque ofensiva ao disposto nos arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição 
Federal. II. - ADI julgada procedente.”

Na relatoria da ADI 3811 o Ministro Gilmar Mendes se manifes-
tou de forma clara que proteção de saúde do trabalhador é competência 
da União. 

“Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal mantém a compreen-
são de que o interesse local na preservação da saúde pública não legi-
tima os entes subnacionais a expedir normas de segurança do trabalho 
e proteção da saúde do trabalhador, que pertencem à competência pri-
vativa da União.”3     

Nota-se que, as matérias referentes a direito do trabalho como 
no caso em tela, são de competência privativa da União, não podendo 
o Estado legislar sobre o assunto, obrigando as escolas privadas de 
realizarem o exame psicológico em seus funcionários, sob pena de 

1  https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.as-
p?abrirBase=CF&abrirArtigo=61&abrirTipoItem=PAR&abrirItem=1
2  https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.as-
p?abrirBase=CF&abrirArtigo=61&abrirTipoItem=PAR&abrirItem=1
3  https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=-
TP&docID=753145852

ferir as normas de competência do processo legislativo estabelecido na 
Magna Carta Federal, violando o princípio federativo.

Desta feira, o Projeto de Lei, em comento, viola o princípio da 
reserva de iniciativa, o princípio federativo e o princípio da autonomia 
dos municípios.

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

nº 261/2022, por padecer de vício de inconstitucionalidade formal e 
material. 

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 261/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 460 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 074/2022, de autoria do Senhor 
Deputado Neto Evangelista, que Altera a redação da Lei nº 7.688, de 
15 de outubro de 2001, para reservar às mulheres, no mínimo 30% das 
vagas no efetivo do QOPM e do QPMG/ 1-0 da Polícia Militar do Es-
tado do Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e dá 
outras providencias.”

  Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo alte-
rar a Lei nº 7.688, de 15 de outubro de 2001 (Dispõe sobre a unificação 
de Quadros de Oficiais e Praças Policiais Militares da Polícia Militar 
do Maranhão, e dá outras providências), que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

 “Art. 2º. Fica unificado ao Quadro de Oficiais Policiais Mili-
tares – QOPM, o Quadro de Oficiais Policiais Militares Feminino – 
QOPM-FEM, da Polícia Militar do Maranhão e ao Quadro de Oficiais 
Militares – QOBM, o Quadro de Oficiais Militares Feminino – QOBM-
-FEM, do Corpo de Bombeiros do Maranhão.

 Art. 3° Fica unificado ao Quadro de Praças Policiais Milita-
res Combatentes – QPMG/1-0, o Quadro de Praças Policiais Militares 
Feminino-QPMG-3, da Polícia Militar do Maranhão e ao Quadro de 
Praças Bombeiros Militares – QPBM, o Quadro de Praças Bombeiros 
Militares Feminino – QPBM-FEM.”

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem como uma 
das suas atribuições realizar a análise da constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada 
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) 
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

 
 Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O es-

pírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada 
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica, 
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. 
Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada 
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órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de con-
trapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem 
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular de-
sempenho de suas funções primordiais.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição. As atribui-
ções, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão 
ser delegadas a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade de 
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas 
do outro quando expressamente autorizado na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de 
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e 
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes e devi-
damente autorizada por Lei.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obri-
gatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem 
ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-se aquelas cuja 
iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso em 
tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao 
Chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo legislativo sobre “ser-
vidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de mili-
tares para a inatividade;”.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento espo-
sado pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE 
DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMEN-
TO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 
OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 
O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa pri-
vativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham 
sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendi-
mento de que as regras básicas do processo legislativo da União são 
de observância obrigatória pelos Estados, “por sua implicação com 
o princípio fundamental da separação e independência dos Pode-
res”. Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 
2. A posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa 
e completa, juntamente com a entrada no exercício, o provimento de 
cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em con-
curso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da 
Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 
3. Ação direta cujo pedido se julga procedente.”( ADI 2420 / ES) – O 
grifo é nosso.

“O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder 
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de elabora-
ção de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o 
aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servido-
res públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do 
art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior 
de 1988 habilitou os presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos 
tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção 

de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que 
lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea b do inciso II do art. 
96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendi-
mento de ser a cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do 
art. 61 da CF de 1988, corolário do princípio da separação dos Po-
deres. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos Estados, 
inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste (cf. ADI 
250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 
227, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence; 
e ADI 665, rel. min. Sydney Sanches, entre outras).”

Como podemos observar, a Jurisprudência do Supremo Tribunal 
é pacífica, no entendimento de que as regras básicas do processo legis-
lativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua 
implicação com o princípio fundamental da separação e independência 
dos poderes”.

Portanto, são inconstitucionais proposições de Lei de iniciativa 
parlamentar, que disponham sobre o regime jurídico dos militares es-
taduais (seus direitos e deveres – art. 61, §1º, inciso II, alínea “f”, da 
CF/88). Essa regra também é aplicada no âmbito estadual por força do 
princípio da simetria.

Então, em que pese a relevância do Projeto de Lei, a matéria é 
de competência do Poder Executivo quando da iniciativa do Projeto de 
Lei, padecendo assim de inconstitucionalidade formal.

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

Projeto de Lei nº 074/2022, em face da sua inconstitucionalidade for-
mal.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 074/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 520 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 111/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dis-
põe sobre a proibição da utilização de recursos públicos na aquisição de 
bebidas alcóolicas por parte da Administração Pública Direta e Indireta 
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, o Estado fica proibido 
de adquirir bebida alcoólica para ser servido em qualquer evento ou 
cerimônia oficial, qualquer que seja o horário ou a motivação do ato 
comemorativo. Estabelece multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao 
órgão que descumprir as determinações da Lei.

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 
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Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

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

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

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

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária [...] V – criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual [...]. (modificado pela Emenda à 
Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

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

No caso em tela, não há invasão de competência, pois não incide 
nenhum dos casos previstos no art. 43, da CE/MA, não havendo obje-
ções nesta fase do processo legislativo. 

Quanto à forma, a Lei Ordinária é o instrumento correto para o 
fim previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislati-
vo. 

Já em relação à juridicidade, esta é a conformidade ao Direi-
to. Dizemos que uma matéria é jurídica, ou possui juridicidade, se sua 
forma 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 estar como a conformidade às regras jurídicas positi-
vas. Conforme ensina MORAES4, 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.

Um interessante ponto a ser analisado quanto à juridicidade das 
proposições é o relativo à necessidade da espécie legislativa escolhida 
para regular o assunto. Em alguns casos, a norma resultante, embora 
válida, é desnecessária, tendo em vista que o efeito por ela pretendido 
poderia ser atingido por meio da aprovação de uma espécie normativa 
de menor dificuldade de elaboração. Essa desnecessidade, assim, pode 
ser vista como uma injuridicidade da norma.

Se o objetivo é desestimular o consumo de bebida alcoólica pe-
los brasileiros, o caminho correto perpassa pela Educação, por meio 
de campanhas educativas que atinjam, de forma específica, todos os 
grupos e faixas etárias.

Proibir a aquisição de bebidas alcoólicas com recursos públicos, 
de forma genérica, sem quaisquer razões objetivas, não parece algo im-
prescindível para garantir a moralidade da Administração Pública, em 

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

um primeiro momento. Em geral, as aquisições de bebidas alcoólicas 
pela Administração Pública ocorrem em solenidades, como posses de 
membros dos Poderes da República ou recepções de Chefes de Estados, 
o que inclui importantes negociações e acordos com representantes de 
países estrangeiros, que tenham por hábito o consumo de bebida alcoó-
lica.

Ademais, as proposições legislativas devem ser relevantes para a 
sociedade, o que não ocorre com o presente projeto. A mobilização do 
processo legislativo deve se limitar a propostas que interfiram, positiva 
e significativamente, na vida dos brasileiros.

Portanto, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício de 
inconstitucionalidade quanto à juridicidade.

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

111/2021, por possuir vício de inconstitucionalidade quanto à juridi-
cidade.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 111/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 555 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 477/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa dispor sobre a obriga-
toriedade de empresas privadas que celebrarem contratos com a admi-
nistração pública direta e indireta no âmbito do Estado do Maranhão, 
comprovarem a paridade salarial entre homens e mulheres, consideran-
do cargo ocupado, tempo de serviço e carga horária.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 apresenta o regra-
mento 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).

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, I, assegura que 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e no art. 7º, 
XXX, preceitua qualquer proibição de diferença de salários, de exercí-
cio de funções e de critério de admissão por motivo de sexo.

Critérios de contratação de funcionários, quando permitido pela 
Constituição, estão inseridos no aspecto do direito trabalhista, que é 
matéria de legislação privativa da União, nos termos do art. 22, I da 
CF/88.

Nesse sentido, entendimento da Suprema Corte Brasileira:
A Lei nº 11.562/2000, não obstante o louvável conteúdo material 

de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, 
incide em inconstitucionalidade formal, por invadir a competência da 
União para legislar sobre direito do trabalho. [ADI 2.487, rel. min. Joa-
quim Barbosa, j. 30-8-2007, P, DJE de 28-3-2008.] = ADI 3.165, rel. 
min. Dias Toffoli, j. 11-11-2015, P, DJE de 10-5-2016.

Nota-se que, as matérias referentes a direito do trabalho como 
no caso em tela, são de competência privativa da União, não podendo 
o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas de com-
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petência do processo legislativo estabelecido na Magna Carta Federal, 
padecendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 477/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

 É o voto.     

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 477/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 556 /2022
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 277/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Ciro Neto, que “Dispõe sobre o atendimento farmacêutico 
remoto nas Farmácias e Drogarias no Estado do Maranhão, nas hi-
póteses em que especifica.”

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, está tratando sobre 
a atividade farmacêutica, visando regular o atendimento remoto nas 
farmácias e drogarias quando da ausência do responsável técnico 
nos estabelecimentos farmacêuticos.

A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina que 
compete à União legislar sobre condições para o exercício das profis-
sões, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições 

para o exercício das profissões;”
Cabe à União a fiscalização das profissões, contudo esta dele-

ga tal função às entidades de fiscalização por meio de Lei Federal. 
No caso em tela, foi delegado tal atribuição ao Conselho Federal de 
Farmácia e seus Conselhos Regionais através na Lei nº 3.820 de 11 de 
novembro de 1960. 

Com efeito, a atividade farmacêutica é regulada pela Lei Federal 
nº 13.021/2014, que Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das ati-
vidades farmacêuticas, bem como as demais normas expedidas pelos 
Conselhos Federal e Regional.

Conforme Odete Medauar (1999, p. 28), são “a chamada polícia 
das profissões, que originariamente caberia ao poder público, é, assim, 
delegada aos conselhos profissionais, que, nessa matéria, exercem atri-
buições típicas do poder público”.

Esses Conselhos Profissionais possuem finalidade de disciplinar 
e fiscalizar, não só sob o aspecto normativo, mas também punitivo, o 
exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercí-
cio destas. 

A regulamentação das profissões deve ser realizada no âmbito 
nacional e não estadual, ou seja, somente Lei Federal poderá regular 
atividades profissionais. 

A título de esclarecimento, vale aqui destacar o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal no Julgamento da ADI 4387/SP, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
8.107, DE 27 DE OUTUBRO DE 1992, E DECRETOS Nº 37.420 
E Nº 37.421, TODOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGULA-
MENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE DESPACHANTE PERANTE OS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. COM-
PETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I E 
XVI, DA CF/88). RATIFICAÇÃO DA CAUTELAR. AÇÃO JUL-
GADA PROCEDENTE.  A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de 
prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos 
despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regu-
lamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requi-
sitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, 
a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e 
sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de 
que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser livre o exercí-
cio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se 
admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos re-
quisitos ou condições para o exercício de atividade profissional.  Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 4387. 

No mesmo sentido o diapasão do Tribunal Regional da 3ª Região, 
vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTE-
RAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO. CONCURSO 
PÚBLICO. MUNICÍPIO. EDITAL. JORNADA DE TRABALHO. 
40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. 30 
HORAS. SEMANAIS.  LEI FEDERAL N.º  8.856/94. CONDI-
ÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA 
DA UNIÃO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALI-
DADE. 1.Extrai-se do art. 22, inciso XVI da Constituição Federal, 
que a disciplina legal da organização e condições para o exercício 
de profissões é de competência privativa da União, cabendo-lhe a 
edição de normas gerais, de observância obrigatória em todas as 
unidades da federação, inclusive dos Municípios.  2. Editada a Lei 
nº 8.856/94, que disciplina a jornada de trabalho dos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, limitando-a a 30 horas semanais, não se pode, 
em nome da afirmada a autonomia Municipal, admitir que lei editalícia 
estabeleça carga horária superior ao limite estabelecido por lei nacional. 
4. Observado o piso salarial, o Município dispõe de autonomia legisla-
tiva e orçamentária para livre disposição, cabendo ao Poder Judiciário 
interferir somente em casos de flagrante ilegalidade. 5. Remessa oficial 
desprovida.

O Ministério Público Federal através do Parecer nº 
178.032/2015-AsJConst/SAJ/PGR, também se manifesta pela incons-
titucionalidade de Lei Estadual que regulamenta exercício de profissão, 
como veremos abaixo: 

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. LEI 7.660/2014, DE ALAGOAS. CRITÉRIOS E 
CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADES DE 
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. OFENSA AO ART. 22, XVI, 
DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO 
PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DE 
PROFISSÕES. 1. Não cabe a lei estadual versar critérios e condi-
ções para exercício de profissões, sob pena de violação do art. 22, 
XVI, da Constituição da República. De acordo com este, compete 
à União legislar acerca de condições para o exercício de profissões. 
2. Por invasão de competência privativa da União, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu inconstitucionalidade de leis estaduais que dispu-
nham sobre condições para exercício de profissões. Precedentes. 3. Pa-
recer pela procedência do pedido.”

Ressalta-se, que a matéria referente à regulamentação de 
profissões, como no caso em tela, é de competência privativa da 
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União, não podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir 
as normas do processo legislativo e o princípio federativo, padecendo 
de inconstitucionalidade monoestática (formal).  

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

277/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, por violar 
competência União, princípio federativo.   

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 277/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 557/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 314/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre diretrizes para 
definição de políticas culturais no Estado do Maranhão e dá outras 
providências”.

Segundo a Justificativa do autor da proposição de lei, “os proces-
sos culturais devem seguir sempre que possível a ampla participação 
popular por se tratar de respeitável aspecto de identificação de grupos 
sociais. Fortalecer as tradições permitindo que valores fundamentais 
sejam observados é deve de todos.”

Nos termos da proposição de Lei, acrescenta que as ações para 
promoção da política cultural no Estado do Maranhão deverão, 
minimamente, garantir: o exercício de direitos culturais aos 
cidadãos, por meio de disponibilização de ferramentas necessárias 
para produzir, gerir e difundir suas iniciativas, sem prejuízo 
de demais iniciativas que promovam acesso e inclusão cultural; 
estimulo ao protagonismo social na elaboração e gestão das políticas 
públicas, proporcionando o acesso aos meios de produção e difusão;  
escolha compartilhada de gestores públicos de forma a privilegiar 
atuação participativa, sempre escudado em meios democráticos de 
diálogo com a sociedade.

Ressalta-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com as Leis Ordinárias nº 10.159, de 24 de no-
vembro de 2014, que Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado 
do Maranhão – SEC e a Lei Ordinária nº 10.160, de 24 de novembro de 
2014, que Aprova o Plano Estadual de Cultura.

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 vota-
ção 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 314/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com as Leis Ordinárias nº 10.159, de 24 de novembro de 2014 
e a Lei nº 10.160 de 24 de novembro de 2014, as quais já contemplam o 
assunto tratado no Projeto de Lei, ora em análise.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 314/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 559 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 273/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Andreia Rezende, que Institui, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a Semana Estadual das Pessoas com Deficiências e das 
Pessoas com Doenças Raras, e dá outras providências.  

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituída, no âmbi-
to do Estado do Maranhão, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiên-
cia e das Pessoas com Doenças Raras, que promoverá atividades edu-
cativas de conscientização e orientação sobre a pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla, bem como sobre as pessoas com doenças raras, 
devendo consistir de programação oficial que contenha atividades sobre 
a temática da pessoa com deficiência e das pessoas com doenças raras, 
tais como inclusão social, educação especial, geração de oportunidades 
de trabalho, esporte e lazer adaptados, e divulgação de avanços técnico-
-científicos e médicos.

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

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

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. 
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Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos 

que determinados dispositivos que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 273/2022, na forma de substituti-
vo 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 nº 273/2022, nos termos do 
voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 
em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 273/2022

Altera e acrescenta dispositivos 
à Lei nº 11.164, de 14 de novembro de 
2019, que Institui a Semana Estadual de 
Conscientização sobre Doenças Raras e 
Genéticas nas escolas do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Art. 1º Altera dispositivos da Lei nº 11.164, de 14 de novembro 
de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e das Pessoas com Do-
enças Raras e Genéticas, a ser realizada, anualmente, na semana em 
que estiver inserido o dia 21 de setembro, data em que no Brasil é 
celebrado o dia nacional de luta da Pessoa com Deficiência, com os 
seguintes objetivos:

I - Estimular reflexões e debates sobre o combate à discriminação 
contra Pessoas Portadoras de Deficiência, Doenças Raras e Genéticas;

II - Instruir e esclarecer dúvidas acerca da Convenção Intera-
mericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência no que for relacionado 
aos portadores de doenças raras e genéticas.

III - promoverá atividades educativas de conscientização e orien-
tação sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, bem como 
sobre as pessoas com doenças raras e genéticas, devendo consistir de 
programação oficial que contenha atividades sobre a temática da pes-
soa com deficiência e das pessoas com doenças raras e genéticas, tais 
como inclusão social, educação especial, geração de oportunidades de 
trabalho, esporte e lazer adaptados, e divulgação de avanços técnico-
-científicos e médicos.

Parágrafo único - Essa semana passará a fazer parte do Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 563 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 348/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que Altera a redação e a Ementa da Lei Ordinária Estadual nº 11.713, de 
12 de maio de 2022, que dispõe sobre a adoção do Sistema de Inclusão 
Escolar “ABA” para crianças e jovens com Síndrome de Down (T21) 
nas Escoas da Rede Pública Estadual de Ensino.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo as-
segurar mais direitos ao Grupo de Pessoas com impedimentos intelec-
tuais.

  Registra a justificativa do autor, que  a Lei nº 13.146/2015, 
conhecida como lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
prevê que incumbe ao Poder Público assegurar, implantar, incentivar, 
acompanhar e avaliar um Sistema Educacional inclusivo em todos os 
níveis e modalidades, além de outras garantias relacionadas ao direito à 
educação, senão vejamos: 

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvol-
ver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalida-
des, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;”

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

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual, no art. 43, “a competência privativa do Che-
fe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”.      

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei Ordinária Estadual 
nº 11.713, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a adoção do Siste-
ma de Inclusão Escolar “ABA” para crianças e jovens com Síndrome 
de Down (T21) nas Escoas da Rede Pública Estadual de Ensino, com 
vistas a assegurar mais direitos ao Grupo de Pessoas com impedimentos 
intelectuais.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 348/2022, por não possuir 
vício formal 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 348/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Wellington do Curso

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 564 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 346/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que a Lei Ordinária Estadual nº 11.715, de 12 de maio de 2022, que 
dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de 
educação para crianças e jovens com síndrome de Down, e dá outras 
providências.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo as-
segurar mais direitos ao Grupo de Pessoas com impedimentos intelec-
tuais, visto que a deficiência cognitiva não é uma doença, e sim uma 
condição inerente à pessoa, que possui uma série de direitos garantidos 
por Lei. Eles incluem direito de acesso à educação e escolas inclusivas, 
como bem justifica a autor da propositura.

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

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual, no art. 43, “a competência privativa do Che-
fe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”.      

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei Ordinária Estadual 
nº 11.715, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a inclusão e reserva 
de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e jovens 
com síndrome de Down, e dá outras providências.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 346/2022, por não possuir 
vício formal 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 346/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 566 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 

Complementar nº 012/2022, de autoria do Órgão do Ministério Pú-
blico, que “Dá nova redação aos parágrafos 4º e 7º do art. 37, ao 
parágrafo único do art. 38, ao inciso XII do art. 126 e ao caput do art 
134-A; inclui a alínea a alínea “c” no inciso XV do parágrafo único do 
art. 100; acresce ao art. 110 o parágrafos 1º e 2º e renumera os atuais 
parágrafos 1º e 2º para 3º e 4º; modifica a redação e acrescenta as alí-
neas “d”, e “e” ao inciso IX do art. 117, altera o caput e o parágrafo 
único do art. 125-A, inclui os arts. 125-B, 125-C, e 125-D, e revoga o 
caput e o parágrafo único do art. 107-A e o art. 133, da Lei Comple-
mentar nº 13, de 25 de outubro de 1991.” 

Através da Mensagem nº 060/2022, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o art. 47, caput e do art. 64, 
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, em 
epígrafe, por contrariar o interesse público.

Nas razões do Veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado, que de acordo com o art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, é 
proibida aos agentes públicos, dentre outras hipóteses, a realização de 
atos que impliquem readaptação de vantagens e/ou aumento salarial, 
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a pos-
se dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

As inovações constantes da proposta legislativa nos arts. 1º, 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 implicam readaptação de vantagem, consistindo 
em alteração do padrão remuneratório, o que é vedado no presente 
momento eleitoral.

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

Portanto, na argumentação do Veto Parcial ao Projeto de Lei 
Complementar  nº 012/2022, o Excelentíssimo Governador, defende a 
falta de interesse público por violação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 
e por isso veta os arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do referido Projeto de 
Lei Complementar.

A Lei nº 9.504/1997, que “Estabelece normas para as eleições” 
(art. 73, V), bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 21) prevê 
vedações para o período eleitoral no tocante a aumento de despesa e 
readaptação de vantagens. Vejamos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, 
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Ca-
sas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regi-
mentos e normas dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração di-
reta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou 
usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, 
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
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IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 

partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços 
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir 
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 
remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição 
do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, 
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designa-
ção ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presi-
dência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologa-
dos até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao fun-
cionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e ex-
pressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais 
civis e de agentes penitenciários;

Art. 21. É nulo de pleno direito:          
 I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 

não atenda:
a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o 

disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal; e        

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo;       

 II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 
180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular 
de Poder ou órgão referido no art. 20;       

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que 
preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores 
ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 
20; 

V - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Exe-
cutivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório 
equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder 
Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, 
de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação 
de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para 
nomeação de aprovados em concurso público, quando: 

Assim sendo, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do Chefe 
do Executivo Estadual aos dispositivos mencionados, do Projeto de Lei 
Complementar  nº 012/2022, por contrariar o interesse público. Portan-
to, as razões do veto governamental são convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 012/2022, por contrariar 
o interesse público.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 
Complementar nº 012/2022, contra os votos dos Senhores Deputados 
Ariston Sousa e Zé Inácio.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                Vota contra:
Deputado Zé Inácio                       Deputado Márcio Honaiser
_____________________             Deputado Ciro Neto
_______________________         Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 567 /2022
RELATORIO:
             Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 373/2022, de 
autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Institui o Programa 
de Incentivo a Economia Solidária no Estado do Maranhão voltado para 
mulheres e dá outras providências.

 O Programa de que trata a presente propositura tem como objeti-
vos: fortalecer o papel da mulher, reconhecendo que esse é fundamental 
à implementação de uma proposta formativa que vise o desenvolvi-
mento local e a economia solidária, além de reconhecer que a mulher 
desempenha papel estruturante quando há a busca de alternativas de 
geração de emprego e renda na perspectiva do desenvolvimento local, 
onde o próprio sustento e o trabalho estão alicerçados pela solidarieda-
de, afetividade e coletividade.

  O Projeto de Lei sob exame prevê ainda, treinamento para mu-
lheres, visando, a formação daquelas nos conceitos básicos da econo-
mia solidária, de modo que essas possam assumir papel de liderança, 
e fomentem em suas comunidades, células praticantes do conceito de 
economia solidária, de acordo com os princípios aqui definidos, sendo 
certo que as ações formativas tratadas no presente artigo envolverão, ao 
menos, os seguintes aspectos: Planejamento (conjunto de ações visando 
a organização e estruturação do percurso formative, englobando a or-
ganização curricular, a organização teórico metodológica e a formação 
das equipes formativas); Desenvolvimento (conjunto de ações visando 
a apresentação dos conceitos da presente lei para lideranças locais, a 
fim de que seja apresentado o percurso formativo, bem como exista a 
definição de calendário construído para esse mesmo fim, a definição 
do público alvo das ações do programa em determinada comunidade, 
estratégias de convites e inscrições às ações do programa); Produto: 
(encontros híbridos com as turmas de mulheres e a publicação de mate-
rial digital, fruto da sistematização do percurso formativo).

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame delega 
atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e 
o funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
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chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes (Art.2º da Constituição Fe-
deral), invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Estadual.

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

373/2022, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 373/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   
_______________________                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

PARECER Nº 568 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 014/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 
14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão (Reestrutura a execução penal do 
Estado do Maranhão).

Em suma, as alterações ora propostas, no presente Projeto de 
Lei Complementar, têm o objetivo de efetuar ajustes pontuais no refe-
rido diploma legal, com vistas a garantir, aos jurisdicionados, ações 
mais céleres e resultados cada vez mais efetivos na execução penal no 
Termo Judiciário de São Luís.

Prevê ainda a propositura, a criação da 3ª Vara de Execuções 
Penais do Termo Judiciário de São Luís, com sede na Capital, com o 
devido remanejamento das competências.

Nesse contexto, face à indeclinável prioridade do tema, é im-
prescindível conferir maior eficiência da prestação jurisdicional a fim 
de permitir celeridade e resolutividade nos processos de execução dos 
presos do interior, criando-se a 3ª Vara de Execuções Penais do Termo 
Judiciário de São Luís, com sede na Capital, preservando-se, todavia, 
como regra de transição, a competência vigente das Varas de Execu-
ção de Imperatriz e Timon, até sua eventual vacância, quanto terão 
suas denominação e competência transformadas, como bem esclarece 
a Mensagem que encaminha o Projeto de Lei Complementar.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 

normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

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

Complementar  nº 014/2022, em face da sua constitucionalidade, le-
galidade e juridicidade.
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É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de 
Trabalho, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 014/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa                                           

Vota a favor:                                                                   Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Zé Inácio                                                         
Deputado Ciro Neto                                                         
Deputado Neto Evangelista                                           
Deputada Helena Duailibe                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 569 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei  nº 370/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Vinicius Louro, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de car-
tazes informando o contato dos Conselhos Tutelares nos estabelecimen-
tos de ensino público e privados, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe propõe fixar cartazes, contendo in-
formações nos locais visível e de fácil acesso, cartazes com o endereço 
e número do telefone dos Conselhos Tutelares da respectiva jurisdição, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Registra a justificativa que o presente Projeto de Lei tem por fina-
lidade assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, através dos 
contatos dos Conselhos Tutelares nas escolas públicas e privadas, e visa 
uma maior interação entre os conselhos tutelares e as instituições de 
ensino, onde estas irão disponibilizar, em local de fácil acesso, os meios 
de contatos dos conselhos tutelares de cada circunscrição, para que 
quaisquer pessoa possa indicar eventuais casos, em que providências 
precisem ser tomadas em favor a proteção da criança e do adolescente.

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

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com-
pete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pronunciar-
-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
projeto.

Com efeito, a Carta Magna Federal, em seu art. 24, inciso XV, de-
termina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. 

Ademais conforme determina, o Estatuto da Criança e Adoles-
cente (Lei Federal n° 8.069/1990), nos artigos 131 e 132, o Conselho 
Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, exis-
tente em cada Município e em cada região administrativa.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei 
capaz de macular o processo legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, votamos favoravelmente pela constitucionalidade, 

legalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei nº 
370/2022, 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 370/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 573 / 2022
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 376/2022, de autoria 

do Senhor Deputado Othelino Neto, que Institui o “Dia Estadual da 
Jovem Advocacia”.

 Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o dia 
03 de fevereiro como o “Dia da Jovem Advocacia”, que passará a inte-
grar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão, a ser comemorado, 
anualmente.

A proposição prevê ainda, que o Estado do Maranhão e a Socie-
dade Civil, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil- Secção do 
Maranhão, poderão firmar parcerias para realização de eventos com o 
objetivo de valorizar a Jovem Advocacia Maranhense.

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.

   Nota-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-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 
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“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 376/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 577 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

148/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina ao 
acionar sua seguradora em caso de sinistro e dá outras providên-
cias.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou o Veto Total apos-
to ao Projeto de Lei nº 148/2019, anteriormente e concluiu, por maio-
ria de votos, pela rejeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
Ordinária, ora em análise, não adotando, portanto, o voto da lavra do 
Senhor Deputado Zé Inácio, então Relator da matéria. Dando prosse-
guimento à tramitação da propositura, compete-nos agora, elaborar o 
competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela re-
jeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 148/2019, 
conforme rejeitado na Reunião desta Douta Comissão, com ampla dis-
cussão sobre a propositura de Lei, realizada no dia 23 de agosto do 
corrente ano.

Com efeito, a propositura de Lei, ora vetada, dispõe, em essência, 
sobre a proteção ao consumidor, matéria de competência concorrente 
dos entes da federação, a teor do que dispõe o art. 24, inciso VIII, da 
CF/88, não havendo objeções a sua transformação em Lei.

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

pela rejeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 148/2019.

É o voto.

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

nia votam pela rejeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
148/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 577 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

148/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina ao 
acionar sua seguradora em caso de sinistro e dá outras providên-
cias.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou o Veto Total apos-
to ao Projeto de Lei nº 148/2019, anteriormente e concluiu, por maio-
ria de votos, pela rejeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
Ordinária, ora em análise, não adotando, portanto, o voto da lavra do 
Senhor Deputado Zé Inácio, então Relator da matéria. Dando prosse-
guimento à tramitação da propositura, compete-nos agora, elaborar o 
competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela re-
jeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 148/2019, 
conforme rejeitado na Reunião desta Douta Comissão, com ampla dis-
cussão sobre a propositura de Lei, realizada no dia 23 de agosto do 
corrente ano.

Com efeito, a propositura de Lei, ora vetada, dispõe, em essência, 
sobre a proteção ao consumidor, matéria de competência concorrente 
dos entes da federação, a teor do que dispõe o art. 24, inciso VIII, da 
CF/88, não havendo objeções a sua transformação em Lei.

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

pela rejeição do    Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 148/2019.
É o voto.

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

nia votam pela rejeição do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
148/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

NIA
P A R E C E R Nº 579 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 289/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Ariston Ribeiro, que Dispõe sobre a divulgação de mensagens incenti-
vando a doação de sangue nos eventos esportivos e culturais do Estados 
do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica estabelecido a divul-
gação de mensagens, por parte dos promotores de eventos, incentivando 
a doação de sangue em todos os eventos esportivos e culturais no âmbi-
to do Estado do Maranhão, havendo exposição de cartazes ou banners, 
ou divulgadas em displays eletrônicos, em locais de fácil visualização 
ou transmitidas verbalmente, durante o evento, mensagens de incentivo 
à doação de sangue.

Registra a Justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei 
tem por objetivo a sensibilização da população maranhense para garan-
tir o estoque de sangue disponível nos hemocentros para salvar vidas. 
Mesmo havendo uma doação periódica de alguns cidadãos, a situação 
ainda é considerada precária, devendo o Estado atuar positivamente 
para mudar essa situação, pois ainda é recorrente o estado crítico dos 
estoques de sangue. Essa Justificativa por si só atende a pertinência da 
matéria.

A proposição em análise, dispõe em essência sobre a proteção 
e a defesa da saúde, matéria de competência comum e concorrente 
dos entes da federação, nos termos dos arts. 23, II e 24, XII:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios:[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garan-
tia das pessoas portadoras de deficiência; [...]

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

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”
Como se vê, a Constituição Federal em vigor, em seu arts. 23, II 

e 24, XII, estabelece competência concorrente entre a União, Estado e 
o Distrito Federal para legislar sobre a proteção e a defesa da saúde.

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 289/2022 e, por con-
seguinte pela sua aprovação.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 289/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 580 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 391/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui o “Dia Estadual das Dan-

ças Regionais e de seus Brincantes”, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

               Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído no 
âmbito do Estado do Maranhão, o dia 29 de junho, como o Dia Estadual 
das Danças Regionais e de seus Brincantes.

Consta na Justificativa do autor, que as danças folclóricas re-
presentam um conjunto de danças sociais, peculiares de cada estado 
brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. As danças 
folclóricas possuem diversas funções como a comemoração de datas 
religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações etc.

O Estado do Maranhão possui uma grande diversidade de sons, 
ritmos e danças. Uma dança típica e bem popular no maranhão nas fes-
tas juninas é o Bumba-meu-boi: Os brancos levaram o enredo da festa; 
os negros, escravos, acrescentaram o ritmo e os tambores; os índios, 
antigos habitantes, emprestaram suas danças. E a cada fogueira acesa 
para São João, os festejos juninos maranhenses foram-se transforman-
do no tempo quente da emoção, da promessa e da diversão. É nesta 
época de junho, que reina majestoso o Bumba-meu-boi. 

Outras manifestações culturais da região maranhense são o 
Tambor de crioula e o Cacuriá. Além do Tambor de Crioula, diversas 
outras danças típicas como as quadrilhas, a Dança do Caroço, a Dan-
ça do Lelê, a Dança do Coco, o Cacuriá, São Gonçalo, Dança Portu-
guesa entre outras, fazem da cultura imaterial maranhense um vibrante 
prisma artístico e folclórico vivo e autêntico , 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 
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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 391/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 581 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Projeto de Resolução Legislativa nº 

053/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
visa conceder a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à 
Senhora Narcisa Enes Rocha.

Registra a justificativa da autora, que a homenageada a Senhora 
Narcisa Enes Rocha, é filha da senhora Joaquina Ribeiro Enes e do 
senhor Alcides Crispiano Enes, de naturalidade ludovicense, nasceu 
em 29 de agosto de 1945. É professora aposentada da rede estadual 
de ensino e da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, desenvolve 
atividades como Conselheira Suplente no Conselho Estadual de Edu-
cação do Maranhão.  

Graduou-se em Pedagogia e é Mestra em Educação pela Univer-
sidade Federal do Maranhão – UFMA. Pelos seus conhecimentos da 
Graduação e da Pós-Graduação e de suas experiências profissionais, 
exerceu funções administrativas na Secretaria de Estado da Educação 
do Maranhão e na Secretaria Municipal de Educação de São Luís. 

Constitui família com o senhor Alberto de Sousa Rocha, tendo 
quatro filhos: Alberto de Sousa Rocha Júnior, Alessandra Enes Rocha, 
Aerson Enes Rocha e Ariadne Enes Rocha, hoje já casados de onde 
vieram 13 (treze) netos, e uma bisneta.

Diante da responsabilidade de mãe educadora, entendeu a im-
portância de envolver seus filhos em atividades de grupos, em com-
plementação à formação familiar, daí surgiu a ideia de participar do 
Movimento Escoteiro.

O Movimento Escoteiro é voltado para jovens que têm amor pela 
vida, respeito a Deus, ao próximo, a natureza e por meio de uma me-
todologia própria desenvolve habilidades físicas, espirituais, sociais 
entre outras; cria fortes elos de amizade e é o maior movimento de 
jovens do mundo, proporcionando uma fraternidade entre os homens, 
valorizando a relação entre o homem e a natureza.

A escotista Narcisa, fez uma história de cidadania no trabalho 
voluntário ingressando no 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru (mais 
conhecido como 4º GEVIC), patrocinado pelo Serviço Social do Co-
mércio - SESC, no ano de 1980, na qualidade de mãe, a partir do in-
gresso do seu primeiro filho, como escoteiro, participando ativamente 
das atividades do referido Grupo Escoteiro.

Posteriormente assumiu, em 1981, a função de colaboradora do 
4º GEVIC, mais especificamente do Chefe Alberto Rocha, que assumiu 
o cargo de Chefe do 4º GEVIC (seu esposo), tornando-se uma compa-
nheira para o enfretamento dos desafios que iam surgindo, em busca 
dos avanços necessários ao melhor desempenho do Grupo Escoteiro, 
diante das demandas surgidas. 

O seu compromisso e valorização pelo Movimento Escoteiro, 
envolveu sua família no 4º GEVIC. A partir de então, filhos e netos 
passaram a vivenciar as atividades escoteiras, mesmo em posições di-
ferentes, considerando as idades. Ainda hoje, o 4º GEVIC tem na sua 
composição e gestão essa família, em funções diferenciadas: membros 
da diretoria, chefes de seções e membros juvenis, apesar do falecimento 
do Chefe Alberto Rocha, em novembro de 2018.

A continuidade do 4º GEVIC tornou-se uma missão amorosa por 
todos os envolvidos, na época do seu falecimento.  A escotista Narcisa, 
sua esposa, foi indicada e eleita, em Assembleia de Grupo, Diretora 
Presidente do Grupo Escoteiro Visconde de Cayru e vem exercendo 
essa função com a participação ativa de chefes, pais, outros membros 
da Diretoria do Grupo, bem como todo o apoio da Diretoria Regional. 
Um fator fundamental nessa missão escoteira tem sido a continuidade 
da valorização do desenvolvimento do Grupo Escoteiro, dado pela Pre-
sidência da Federação do Comércio- Fecomércio e pela Diretoria do 
Serviço Social do Comércio -SESC.

Nessa trajetória, a então Diretora Presidente do 4º GEVIC pro-
cura manter o 4º GEVIC todas as seções funcionando, realizar ativida-
des de grupo com muita presteza, dedicação e de forma democrática, 
que é um dos princípios fundamentais do Movimento Escoteiro, e sem-
pre motivando a si própria e aos chefes de seção a assumirem, com 
qualidade, suas ações.

Para cumprir com o Calendário do Grupo, bem como as ativi-
dades especificas das seções, busca recursos, por meio de campanhas 
financeiras, recorre ao apoio do poder público, dos antigos escoteiros 
e especialmente da instituição que acolhe o Grupo como entidade pa-
trocinadora desde a criação do 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru, 
o SESC.

 A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “d”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “Terezinha Rego”, os cidadãos que concorrerem 
decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e tecno-
lógico do Maranhão e do Brasil.

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 053/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 
053/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 583/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 384/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Campanha “Com 
o Coração de Mulher”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, a Campanha tem por fi-
nalidade orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção 
de doenças cardiovasculares, no âmbito do Estado do Maranhão, e será 
realizada, anualmente, no mês de maio, coincidindo com o Dia Na-
cional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, 
celebrado em 14 de maio.  

Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Perma-
nente, tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o 
Projeto de Lei nº 322/2022, de autoria da Senhora Deputada Detinha, 
que Institui a Campanha “Com o Coração de Mulher”, no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providências, tendo o mesmo recebi-
do Parecer favorável, em face da sua constitucionalidade (Parecer nº 
527/2022).

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção 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”;

(...)

Parágrafo único. Se um Deputado verificar a apresentação de 
projeto de lei ou qualquer outra proposição de outro parlamentar, 
idêntico ou análogo ao que tenha sido apresentado antes, poderá so-
licitar, por escrito, ao Presidente, que considere prejudicada a propo-
sição mais recente. Uma vez verificada a procedência do alegado, o 
Presidente mandará arquivar a proposição impugnada.

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 das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 384/2022, com base no art. 169, in-
ciso I e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 384/2022, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 585 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 021/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado  Doutor Leonardo Sá, manifestando  apoio ao 
Conselho Federal de Enfermagem - COFEN e aos Conselhos Regio-
nais de Enfermagem, à luta dos profissionais de enfermagem e repudio 
qualquer iniciativa de burlar a legislação sob iniciativas que comprome-
tam a qualidade de vida e de trabalho prestado por mais de meio milhão 
de profissionais  e reforço a legalidade fundamentada da aplicação do 
piso salarial.

Cumpre mencionar que além de devidamente tramitada no 
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, a Lei 
nº 14.434/2022, derivada do Projeto de Lei que tramitou por mais de 
dois anos, é prevista na Emenda Constitucional nº 124 e tem sua le-
galidade reiteradamente assegurada, como pode ser demonstrado nas 
manifestações favoráveis da Secretaria Geral da Presidência da Repú-
blica, da Advocacia Geral da União, do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados, a partir da demanda do Supremo Tribunal Federal.

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).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 021/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 021/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 586/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 377/2022, de autoria do 

Senhor Deputado   Wellington do Curso, que institui no Calendário 
Oficial do Estado do Maranhão, o Dia da Alfabetização.

     Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica incluído no 
Calendário Oficial do Estado do Maranhão o Dia da Alfabetização, a 
ser celebrado, anualmente, no dia 08 de setembro.

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o Dia 
da Alfabetização,  tem por objetivo incluir no Calendário Oficial  do 
Estado do Maranhão a ser comemorado no dia 08 de setembro, por 
ocasião em que a referida data é celebrada mundialmente, tendo assim 
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a Alfabetização como importante vetor no desenvolvimento sócio eco-
nômico.  

Justifica ainda o autor, que a Alfabetização como base da edu-
cação é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH). Sem acesso à educação, não há pleno exercício da 
cidadania e em consequência não há desenvolvimento. Essa justificati-
va por si só atente a pertinência da matéria.

 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 377/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 
em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 587 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

052/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel (In memo-
riam)” ao Senhor Alberto de Sousa Rocha.

Na justificativa, esclarece a autora da Propositura de Lei, que o 
homenageado, o Senhor Alberto de Sousa Rocha, filho da senhora Ma-
ria do Carmo Rocha e do senhor Raimundo Gomes da Rocha, piauien-
se de Floriano/PI, outorgado ludovicense pela Câmara Municipal de 
São Luís, nasceu em 21 de novembro de 1941. Foi funcionário Público 
Federal do antigo Departamento Nacional de estradas e Rodagem – 
DNER e advogado. Graduou-se em Economia e em Direito pela Uni-
versidade Federal do Maranhão – UFMA, mas nunca deixou a vocação 
para a construção civil, a que se dedicava com prazer. Constitui famí-
lia com a senhora Narcisa Enes Rocha, tendo quatro filhos: Alberto 
de Sousa Rocha Júnior, Alessandra Enes Rocha, Aerson Enes Rocha 
e Ariadne Enes Rocha, todos hoje já casados de onde vieram os netos 
e uma bisneta. O Movimento Escoteiro é voltado para jovens que têm 
amor pela vida, respeito a Deus, ao próximo, à natureza por meio de 
uma metodologia própria que desenvolve habilidades físicas, espiri-
tuais, sociais entre outras; cria elos de amizade eternos e é o maior 
movimento de jovens do mundo, proporcionando uma fraternidade de 
ideal. O chefe Alberto, como era conhecido no Movimento Escoteiro, 
fez uma história de cidadania no trabalho voluntário, ingressando no 
4º grupo de Escoteiros Visconde de Cayru (mais conhecido como 4º 
GEVIC), patrocinado pelo Serviço Social do Comercio - SESC, no 
ano de 1980, na qualidade de pai, pois tinha seu primeiro filho, como 
escoteiro, participando do referido Grupo Escoteiro. Posteriormente, 
assumiu, em 1981, a função de Chefe de Grupo, e, com as mudanças 
estatutárias da União dos Escoteiros do Brasil - UEB, passou, por elei-
ção, a ocupar o cargo de Diretor Presidente do 4º Grupo Escoteiro 
Visconde de Cayru. Dado o seu compromisso e paixão pelo Movimento 
Escoteiro, envolveu sua família no 4º GEVIC. A partir de então, esposa, 
filhos e netos passaram a vivenciar as atividades escoteiras, mesmo em 
postos diferentes, considerando as idades. Ainda hoje, o 4º GEVIC tem 
na sua composição essa família, em funções diferenciadas: membros da 
diretoria, chefes de seções e membros juvenis. Amável, altivo, paciente, 
prestativo, caridoso e habilidoso, como líder nato, trazia consigo os 
melhores atributos de um escoteiro e, por isso, sempre foi muito queri-
do e respeitado por todos que participavam do Movimento Escoteiro, 
quer seja do Grupo, da Região Escoteira ou da Direção Nacional, quer 
seja pelos jovens ou pelos membros adultos voluntários.

Conseguiu, nessa trajetória de Chefe Escoteiro, manter o 4º GE-
VIC, com todas as seções funcionando, realizar atividades de Grupo 
com muita presteza, sabedoria e paciência, conquistando o apoio dos 
pais e sempre motivando a si próprio e os chefes de seção a assumirem, 
com qualidade, suas ações. Para cumprir com o Calendário do Grupo, 
bem com as atividades especificas das seções, buscava recursos por 
meio de campanhas financeiras e recorria ao apoio do poder público, 
dos antigos escoteiros e, especialmente, do Presidente da Federação do 
Comércio, senhor José Arteiro da Silva, dos diretores do SESC e, mais 
recentemente, da gerência do SESC Turismo. Graças a sua liderança, 
o 4º GEVIC conseguiu participar de atividades nos Estados do Pará, 
do Ceará, do Piauí, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do 
Sul, de São Paulo, além de outros países: Canadá e Estados Unidos. 
Durante o período que capitaneou o 4º GEVIC, atendeu cerca de 4 mil 
jovens Hoje, esses jovens são adultos de caráter, conscientes de seu 
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papel como cidadão, dedicados ao amor a Deus e ao próximo em sua 
vivência social, exercendo várias profissões com dignidade, desenvol-
tura e civismo. Desenvolveu-se na formação escoteira, conquistando a 
Insígnia da Madeira (maior graduação de Chefe Escoteiro) e muitas 
condecorações do Movimento Escoteiro. Mas é óbvio que sua maior sa-
tisfação se constituía no legado que deixava e a certeza da continuida-
de de um trabalho que traz tantos benefícios aos jovens e à sociedade, 
por meio de outros adultos voluntários. Sua dedicação e sua acolhida 
aos irmãos escoteiros sempre o destacaram como um grande chefe es-
coteiro. CHEFE ALBERTO foi acampar no céu, ao falecer em 30 de 
novembro de 2018 e constituiu-se num marco histórico do Movimento 
Escoteiro no Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “b”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa 
nº 808/2016, em que determina que será destinada aos membros dos 
parlamentos nacional ou estrangeiro que se destacarem nas lides par-
lamentares ou aos membros da classe política com decisiva atuação 
para o desenvolvimento político do Estado Brasileiro.

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 052/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 
052/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 589 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 398/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 11.111, de 1º de outubro de 2019, que 
Dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha o Projeto 
de Lei em apreço, que a alteração contida nesta propositura, classi-
fica o orçamento do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão no 
orçamento geral do Estado, na esfera fiscal, em unidade orçamentária 
própria do fundo, em substituição à redação atual que classifica o or-
çamento do referido fundo como orçamento na esfera da seguridade 
social.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o presente 
projeto de lei se amolda aos termos da Constituição Federal já que a 
seguridade social, segundo o art. 194, compreende saúde, previdência 
e assistência social, não tratando sobre o tema do direito ao trabalho. 
Assim, ainda de acordo com a modulação constitucional prevista no 
art. 165 da Constituição Federal, verifica-se pertencer o referido fundo 
ao orçamento fiscal.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispositivos consti-
tucionais (Constituição Estadual) abaixo descritos, senão vejamos: 

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. 

________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei 
capaz de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui 
como função típica determinar a atribuição e divisão de competência 
dos seus órgãos de Estado, principalmente quando cria mecanismos 
para garantia da eficiência e celeridade da prestação de serviços públi-
cos aos administrados.

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 398/2022 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 398/2022, nos 
termos do voto do Relator. 

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 590 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 015/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera dispositivos do Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Maranhão, Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro 
de 1991, e dá outras providências.

Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe 
efetuar reajustes pontuais no referido diploma legal, com vistas a ga-
rantir aos jurisdicionados ações mais céleres e resultados cada vez 
mais efetivos, bem como a modificação das competências das Câmaras 
Cíveis, que passarão a ser divididas em Câmaras de Direito Privado 
e de Direito Público, além de extinguir a Seção Cível e as Câmaras 
Reunidas, distribuindo as competências que hoje lhes cabem a uma 
Seção de Direito Privado, uma Seção de Direito Público e uma Seção 
Criminal, a serem criadas e instaladas conforme composição proposta.

Esclarece a Sua Excelência, o Desembargador Paulo Sérgio Vel-
ten Pereira, através da Mensagem que encaminha a propositura de Lei, 
que tal medida se mostra de suma importância por trazer maior espe-
cialidade às Câmaras e Seções, assim como por ajustar a estrutura ju-
risdicional ao recente aumento da composição do Tribunal de Justiça, 
conferindo mais celeridade às matérias que ficarão afetas a esta Corte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complementar nº 015/2022, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e 
Relações de Trabalho, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 015 
/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto                                           

Vota a favor:                                                                   Vota contra:
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Zé Inácio                                                         
Deputado Neto Evangelista                                           
Deputada Helena Duailibe                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 591 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

055/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que Concede 
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Maria 
Regina Sousa, natural da Cidade de União, Estado do Piaui.

Esclarece o autor da propositura, em epígrafe, que a Senhora 
MARIA REGINA SOUSA, é brasileira, com naturalidade no Muni-
cípio de União – PI, nasceu aos 04 dias de julho de 1950,  de origem 

humilde, é atualmente a primeira mulher governadora do Estado do 
Piauí.

Regina Sousa é filha do trabalhador rural, Raimundo Sousa Mi-
randa, e da dona de casa Maria da Conceição Silva e tem 13 irmãos. 
Aos 10 anos, ajudava os pais plantando e colhendo feijão, milho e fava 
e durante a adolescência foi quebradeira de coco.

Formada em Letras, com habilitação em língua portuguesa e 
francesa, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), foi aprovada no 
concurso público do Banco do Brasil em 1983, para o cargo de ban-
cária. 

Foi fundadora da Central Única dos Trabalhadores no Piauí, da 
qual já foi presidente estadual e membro da direção nacional. Poste-
riormente, passou a atuar junto à classe bancária. Ao lado de Wellin-
gton Dias, foi vice-presidente do Sindicato dos Bancários, e depois 
presidenta.

Regina Sousa foi uma das fundadoras do PT no Piauí. Na se-
quência, tornou-se presidenta estadual da legenda, onde esteve à frente 
do partido por seis mandatos alternados. 

No Governo do Piauí, Regina Sousa foi Secretária de Adminis-
tração, entre 2003 e 2010, nos dois primeiros mandatos de Wellington 
Dias.

Em 2010 foi eleita, na 1º suplência ao Senado do ex-Governador 
Wellington Dias. Em 2015, após Wellington se desligar do cargo por 
ter sido eleito novamente governador do Estado do Piauí, ela passou 
a ocupar a cadeira no Senado, tornando-se a primeira mulher negra a 
representar o Piauí naquela Casa Legislativa.

Em 2018, foi eleita Vice-Governadora do Estado do Piauí ao 
lado de Wellington Dias. Recentemente tomou posse definitivamente 
como a primeira mulher Governadora do Piauí. Essa justificativa por 
si só atende a pertinência da matéria.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Re-
solução Legislativa n.º 055/2022, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio.

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

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

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 592 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

056/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 



  22       TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
Senhor Doutor Lahesio Rodrigues Bonfim.

 Registra a justificativa do autor da propositura que o Doutor 
Lahesio Rodrigues Bonfim, 43 anos, natural de Marcos Parentes Piaui, 
filho de Leocardio Almeida do Bonfim e de Elsione da Silva Rodrigues 
Bonfim, irmãos de Leano Bonfim e Eliane Bonfim, marido de Juliana 
Lopes de Morais Bonfim, pai do Lucas, Leticia e Lavinia. 

Lahesio Bonfim chegou na cidade de São Pedro dos Crentes no 
ano de 2009, veio como medico trabalhar no hospital de nossa cidade, 
o mesmo alavancou a saúde de nossa cidade, fazendo São Pedro dos 
Crentes uma referência na área da saúde, no ano de 2016 foi eleito pre-
feito nas eleições de outubro do corrente ano com 55,37% dos votos, 
durante os anos de 2017 a 2020, Dr. Lahesio Bonfim fez uma gestão 
de chamar a atenção do maranhão e do Brasil, sendo um dos melhores 
gestores do Nordeste,

No ano de 2020, na sua reeleição, Lahesio Bonfim obteve 90,11% 
dos votos nas eleições de novembro do corrente ano, se tornando o 
prefeito mais bem votado no estado do maranhão, se candidatou ain-
da como governador do estado obtendo 857.744 votos conscientes de 
Maranhenses que acreditam na força de seu trabalho, assim é Lahesio 
Bonfim, um homem de visão, um sonhador e um grande gestor, para-
béns Dr. Lahesio Bonfim, São Pedro dos Crentes nesses 27 anos lhe 
parabeniza pelo grande gestor que se tornou, um forte abraço dos São 
Pedro Cretense, vai em frente sonhador. Essa justificativa por si só aten-
de a pertinência da matéria.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 056/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
056/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de outubro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                            Vota contra:
Deputado Ciro Neto                                                    
Deputado Zé Inácio                                                     
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Márcio Honaiser                                         

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 729/2022, de 10 de outubro de 2022, nomeando LAUANDE 
NASCIMENTO ALMEIDA ARAGÃO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-1 de Assessor de Atividades Pedagógicas, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 731/2022, de 18 de outubro de 2022, nomeando MARIA 
JOSE GOMES PINHEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 732/2022, de 18 de outubro de 2022, nomeando LYDIANE 

DO LIVRAMENTO SILVA BARROS, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 733/2022, de 18 de outubro de 2022, nomeando CARLOS 
ALBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 730/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Processo GED nº 00444/2022-AL.,

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor estável MATHEUS NOBRE COS-

TA, matrícula no 1630094, Assistente Legislativo Administrativo, 
especialidade Agente Legislativo, Classe A, Nível 3 deste Poder, Va-
cância do Cargo Público, por posse em outro cargo inacumulável, nos 
termos do art. 39 da Lei nº 6.107/94 e do art. 33, inciso VIII da Lei nº 
8.112/1990, devendo ser considerada a partir do dia 09 de setembro do 
ano em curso. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 10 de outubro 

de 2022.
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 042/2021. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATADO (A): 
EMPRESA C.F.R GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME. 
OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato por 12 (doze) meses, 
com início em 09 de outubro de 2022 e término em 08 de outubro de 
2023. DO REAJUSTE: O valor total do Contrato fica reajustado me-
diante aplicação do IPCA, no percentual de 10,0692%, passando de R$ 
2.014.000,00 (dois milhões e quatorze mil reais) para R$ 2.216.793,69 
(dois milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e três reais 
e sessenta e nove centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 
– Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Le-
gislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Natureza de Despesa: 33.90.39.23 – Festi-
vidades, Homenagens e Recepção. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
– Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: prestação de 
serviços de buffet, visando atender os eventos institucionais promo-
vidos por este Poder. Informações Complementares: valor referente 
à parcela parcial de outubro de 2022. DA NOTA DE EMPENHO: 
2022NE002374, datada de 07/10/2022, no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), à conta da Dotação Orçamentária acima especificada.  
BASE LEGAL: art. 57, inc. “II” da Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo 
Administrativo nº 2731/2022-AL. ASSINATURAS:  CONTRATAN-
TE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão e CONTRATADA – EMPRESA C.F.R GASPAR LOCAÇÃO 
E EVENTOS EIRELI-ME, CNPJ nº 07.408.334/0001-48.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2022. São Luís – MA, 18 de outubro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral
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