
ANO XLVIII - Nº 202 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE: 55 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 36.ª SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO

ORDEM DO DIA...........................................................................................03
PROJETO DE LEI........................................................................................04
INDICAÇÃO......................................................................................07
ATA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PARECER......................................................................................26

PORTARIA.....................................................................................54
CONTRATO....................................................................................................55 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.................................................................55 
QUESTÃO DE ORDEM...............................................................................55

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputada Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputada Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)
02.        Deputada Ana do Gás (PC do B)
03. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
04. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputada Daniella Tema (DEM)
07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
08. Deputado Dr. Yglésio (PROS) 
09. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
10. Deputado Edson Araújo (PSB)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

12. Deputado Luiz Henrique Lula da Silva (PT)
13. Deputado Marcos Caldas (PTB)
14. Deputada Mical Damasceno (PTB)
15. Deputado Neto Evangelista (DEM)
16. Deputado Othelino Neto (PC do B)
17. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Ricardo Rios (PDT)
22. Deputado Zito Rolim (PDT)

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: Deputado Zé Inácio Lula

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01.        Deputado Adriano (PV)
02.        Deputado César Pires (PV)

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Detinha (PL)
03.        Deputado Duarte Júnior (Republicanos)
04.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL) 
05. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
06. Deputado Hélio Soares (PL)
07. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado 
Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado
Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
Deputado Zé Inácio Lula (PT)

01.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
02.       Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
04.       Deputado Roberto Costa (MDB)
05.       Deputada Wendel Lages (PMN)

Deputado Rafael Leitoa



  2       TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda
 REUNIÕES:

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021 3
ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA - 13.07.2021 - (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PODER 
JUDICIÁRIO

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 

RL 1032/20)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2021, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI COM-
PLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 
(CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ES-
TADO DO MARANHÃO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES; E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE 
SOCIAL E RELAÇÃO DO TRABALHO – RELATOR DEPUTA-
DO RICARDO RIOS. APROVADO A SANÇÃO.

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=23054

II - PARECER EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 538/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 638/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A DISTIN-
ÇÃO E ACOMODAÇÃO APROPRIADA DE ANIMAIS DOMÉS-
TICOS NOS PROCESSOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE 
DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  APROVADO. O PRO-
JETO DE LEI VAI A SANÇÃO 

III – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

3. PROJETO DE LEI N° 319/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DA POLÍTI-
CA EDUCACIONAL “ESCOLA DIGNA”, O PRÊMIO ESCOLA 
DIGNA E O BOLSA – AUXÍLIO EDUCACIONAL (BAE). COM 
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO ROBERTO 
COSTA. APROVADO A SANÇÃO.

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=22356

IV - PROJETO DE LEI 
EM VOTAÇÃO (ART. 248 - R.I.)

 ÚNICO TURNO 
4. PROJETO DE LEI Nº 215/2021, DE AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁ-
RIA DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO RO-
BERTO COSTA. APROVADO A SANÇÃO – COM ABSTENÇÃO 
DO DEPUTADO CESAR PIRES.

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21412

V - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

5. PROJETO DE LEI Nº 649/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
DIREITO DE ACESSO DO CANDIDATO AOS MOTIVOS DE SUA 
REPROVAÇÃO EM EXAMES PSICOLÓGICOS (PSICOTÉCNICO) 
EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO OU EMPREGO PÚBLI-
CO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FA-
VORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA; 
E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ARIS-
TON SOUZA. APROVADO A SANÇÃO.

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=17093

6. PROJETO DE LEI Nº 619/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A DIVULGAÇÃO DOS PACIENTES EM FILA DE ESPERA QUE 
AGUARDAM POR CONSULTAS (DISCRIMINADAS POR ES-
PECIALIDADE), EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E 
OUTROS PROCEDIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS DA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE E DE INSTITUIÇÕES CONVENIA-
DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA. APROVADO A SANÇÃO. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=16979

7. PROJETO DE LEI N° 08/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBI-
ÇÃO DE VENDA DE MATERIAIS ESCOLARES, MÉTODOS DE 
ENSINO E SIMILARES PELAS INSTITUIÇÕES DA REDE PRI-
VADA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO, SU-
PERIOR E DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE EM UM 
ÚNICO ESTABELECIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES; E DE DEFESA DOS DIREI-
TOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR. O PROJETO DE LEI FOI ENCAMINHADO 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA. O REFERIDO PROJETO FOI PEDIDO 
DE VISTA POR VINTE QUATRO HORAS, CONCEDIDO A DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, NO ÂMBITO DA COMISSÃO 
CITADA.  

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=17379

8. PROJETO DE LEI Nº 252/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍTI-
CA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DOS AGENTES 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO 
NETO; E DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PE-
REIRA.  APROVADO A SANÇÃO. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21821
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VI - PARECER QUANTO A CONSTITUCIONALIDADE  

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

9. PARECER Nº 541/2021, ORIUNDO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/20, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE AUTORIZA A MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
A CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL PARA ATENDER O DIS-
POSTO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 957/2019. RELATOR 
DEPUTADO WENDELL LAGES. REJEITADO O PARECER. O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO SERA APRECIADO 
PELO PLENÁRIO. INCLUA-SE O MESMO NA PROXÍMA SES-
SÃO.  

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

10. REQUERIMENTO Nº 266/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV), SENHOR 
DIEGO GALDINO, INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCES-
SO DE AUDITORIA DO SORTEIO REALIZADO PELO GOVER-
NO DO ESTADO DENOMINADO “DOSE PREMIADA” E QUEM 
ESTÁ REALIZANDO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DO MES-
MO PELA CAIXA E MINISTÉRIO DA FAZENDA. INDEFERIDO. 
O AUTOR RECORREU DA DECISÃO. RETIRADO PELO AU-
TOR.

11. REQUERIMENTO Nº 272/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A TRA-
MITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALI-
ZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 637/2019, DE SUA AUTORIA. APROVADO.

12. REQUERIMENTO Nº 273/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A TRA-
MITAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALI-
ZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 260/2020, DE SUA AUTORIA. APROVADO.

13. REQUERIMENTO Nº 275/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A TRA-
MITAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALI-
ZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 084/2021, DE SUA AUTORIA. APROVADO.

14. REQUERIMENTO Nº 276/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A TRA-
MITAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALI-
ZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 188/2021, DE SUA AUTORIA. APROVADO.

15. REQUERIMENTO Nº 278/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO A TRA-
MITAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALI-
ZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 640/2019, DE SUA AUTORIA. APROVADO.

VIII- REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
16. REQUERIMENTO Nº 269/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO DR. YGLÉSIO, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS, SENHOR JOEL NUNES 
JÚNIOR, SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA 
QUANTITATIVA DAS PESSOAS VACINADAS COM IMUNIZAN-
TES PROTETIVOS PARA COVID – 19, CONTENDO VALORES 
ABSOLUTOS E PERCENTUAIS, PARA FINS DE ACOMPANHA-
MENTO EM VISITA DO RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO QUE 
ENVOLVE A MATÉRIA.  DEFERIDO. 

PROJETO DE LEI N° 348 / 2021

Institui a Política Estadual de 
Incentivo à Instalação de Usinas Gera-
doras de Oxigênio Medicinal nos esta-
belecimentos de saúde hospitalares e de 
internação, e dá outras providências.

Art. 1º O Estado propiciará a instalação de usinas geradoras de 
oxigênio medicinal nos estabelecimentos de saúde hospitalares e de in-
ternação. 

Art. 2º O Estado oferecerá incentivos para que as usinas gerado-
ras de oxigênio medicinal sejam instaladas nas unidades hospitalares e 
de saúde que possuam leitos de internação, leitos complementares de 
internação e leitos de hospitais dia. 

§ 1º A capacidade de produção das usinas ou miniusinas deverá 
atender: 

I - o número de leitos disponíveis na unidade; 
II - a quantidade média de atendimentos da unidade; 
III - três vezes o quantitativo médio de utilização de oxigênio 

medicinal no ano anterior. 
§ 2º Os gestores dos serviços de saúde públicos e privados 

poderão otimizar a instalação das usinas geradoras, previstas no caput 
deste artigo, com a instalação de usinas por regiões de saúde, conforme 
regulamentação do Ministério da Saúde. 

Art. 3º Para o cumprimento do objeto de que trata o caput do art. 
1º, deverão ser observadas as normas e legislações previstas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, pela Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas - ABNT e pelo Ministério da Saúde. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 349/2021

DETERMINA QUE LABORA-
TÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 
INFORMEM À SECRETARIA ESTA-
DUAL DE SAÚDE QUANDO ALGUM 
CLIENTE OU PACIENTE TENHA AL-
TERAÇÃO DA HEMOGLOBINA GLI-
CADA.

Art. 1º Laboratórios de Análises Clínicas públicos e privados de-
verão notificar à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão quando 
detectarem alteração da hemoglobina glicada em seus clientes ou pa-
cientes. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, 
o Poder Executivo poderá implantar sistema próprio para o recebimento 
e consolidação das informações oriundas dos referidos laboratórios. 

Art. 2º O Poder Executivo, por meio das notificações, poderá 
criar estatística sobre a quantidade real de pessoas que possuem diabe-
tes no Estado do Maranhão. 

Art. 3º O fornecimento dos dados descritos nesta lei deverá res-
peitar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá requisitar dos labo-
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ratórios descritos no artigo 1º desta Lei o nome completo e o número 
de registro no Cadastro de Pessoa Física dos pacientes exclusivamente 
para fins de controle, vedada sua divulgação. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor em até 90 (noventa) dias da data 
da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 350/2021

Institui diretrizes para a política de 
incentivo à segurança dos Mototaxistas e 
Motoboys, e renovação da frota de moto-
cicletas utilizadas como ferramentas de 
trabalho no âmbito do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída as Diretrizes para a política de incentivo à 
segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e renovação da frota de mo-
tocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho, no âmbito do Estado 
do Maranhão. 

Art. 2º A administração pública estadual poderá adotar medidas 
de incentivo à segurança para os Mototaxistas e Motoboys, especial-
mente: 

I - Veiculando campanha educativa de prevenção à acidentes de 
trânsito envolvendo motociclistas; 

II - Desenvolvendo programa de acompanhamento e tratamento 
destes profissionais vítimas de acidentes no trabalho; 

III - Instituindo o programa de aperfeiçoamento para melhoria na 
prestação do serviço destes profissionais; 

IV - Adotando medidas de incentivos fiscais e tributários, bem 
como linhas de créditos, a fim de possibilitar a renovação da frota das 
motocicletas. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 351/2021

Dispõe sobre a contratação de jo-
vens em eventos, projetos esportivos e 
culturais que contem com benefício fis-
cal concedido pelo Governo do Estado do 
Maranhão.

Art. 1° Os eventos, projetos esportivos e culturais realizados que 
contem com benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado, deve-
rão reservar em suas contratações de mão de obra, um mínimo de 10% 
(dez por cento) a serem preenchidos entre jovens aprendizes, jovens 
que cumprem ou tenham cumprido medida socioeducativa, jovens ins-
critos em projetos esportivos, Cultural, ou projetos e programas sociais 
desenvolvidos pelo Governo do Estado, desde que se enquadrem em ao 
menos um dos requisitos abaixo: 

I - Estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino 
Fundamental ou Médio; 

II - Sejam oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa 
Família; 

III - Apresentem defasagem de série/idade; 
IV - Apresentem algum tipo de deficiência; 
V - Estejam em tratamento por uso de drogas; e 
VI - Estejam em situação de vulnerabilidade em razão de terem 

sido vítimas de violência, exploração sexual e situações análogas. 

§ 1° Do total das vagas reservadas no capta deste artigo, um 
mínimo de 1/5 (um quinto) deverá ser destinado aos jovens que 
cumprem ou tenham cumprido medida socioeducativa. 

§ 2° Nas vagas destinadas aos jovens inscritos em projetos 
esportivos ou culturais, deverá ser priorizada a contratação daqueles 
cujos projetos esportivo ou cultural possuam pertinência temática com 
o evento realizado. 

Art. 2° O Poder Executivo poderá editar normas complementares 
visando à regulamentação da presente Lei. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 352/2021

Institui, no âmbito do Estado Do 
Maranhão, Diretrizes para o Programa 
SER Criança e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituída as Diretrizes para o Programa SER Crian-
ça, destinado a constituir espaços de convivência onde serão prestados, 
no contraturno da escola, serviços socioassistenciais, socioculturais, 
socioeducativos e psicológicos para crianças em situação de vulnerabi-
lidade e alto risco social, auxiliando-os na superação de tais fatores, a 
partir dos interesses, demandas e potencialidades deste público. 

§ 1º O programa será implementado por meio de apoio à realização, 
em centros sociais ou outros espaços especialmente constituídos para 
este fim, de serviços socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos 
e psicológicos, incluindo oficinas de estimulação cognitiva, artes, es-
portes e lazer, além de perspectivas e temáticas de direitos humanos, 
consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 
consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 
democracia, compartilhamento comunitário, dinâmica de redes, saúde 
mental e assistência psicológica. 

§ 2º Para fins do disposto nesta Lei, são considerados “serviços 
socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos e psicológicos” 
aqueles que atendam as diretrizes específicas para o programa, elenca-
dos no art. 4º desta Lei, com o fornecimento de materiais necessários 
para a execução das ações.

Art. 2º O Programa SER Criança abrangerá os municípios com 
contingentes de crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco 
social e que disponham das condições para a execução do mesmo. 

Art. 3º Para efeito do disposto nesta Lei, são consideradas “crian-
ças em situação de vulnerabilidade e alto risco social” aquelas: 

I - que vivem as consequências das desigualdades sociais, da po-
breza, da exclusão social e da falta de vínculos afetivos na família e nos 
demais espaços de socialização; 

II - que pertencem às famílias selecionadas pelo Cadastro Único 
(CAD), encaminhadas mediante avaliação socioassistencial, por redes 
socioassistenciais; 

III - com faixa etária entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos. 
Art. 4º São Diretrizes específicas do Programa SER Criança: 
I - elevar a qualidade de vida das crianças mais vulneráveis a 

índices melhores; 
II - desenvolver habilidades lúdicas, cognitivas, esportivas e cul-

turais, por meio de oficinas, cujas modalidades poderão variar entre mu-
nicípios, de acordo com a cultura local; 

III - reduzir o tempo de exposição à situação de risco social, 
como violência, fome e trabalho infantil; 

IV - ampliar o acesso a direitos e serviços socioassistenciais e se-
toriais existentes no território, especialmente educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer; 

V - promover o fortalecimento de vínculos comunitários e fa-
miliares, estimulando relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; 
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VI - contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sis-

tema educacional; 
VII - desenvolver o exercício da cidadania, propiciando meios 

para a formulação de projetos e ações de interesse deste público; 
VIII - promover o reestabelecimento e acompanhamento da saú-

de mental de crianças afetadas por eventos traumáticos decorrentes de 
situações de vulnerabilidade. 

Art. 5º O Programa SER Criança será executado mediante par-
cerias firmadas entre o Governo do Estado e as Prefeituras Municipais, 
mediante livre adesão, utilizando-se de convênios, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único - Para o fiel cumprimento do disposto nesta Lei, 
a Administração Pública poderá estabelecer parcerias com as Organi-
zações da Sociedade Civil (OSCs), em regime de mútua cooperação, 
por meio de Termos de Colaboração, Termos de Fomento ou Acordos 
de Cooperação, bem como estabelecer parcerias, contratos e congêne-
res com pessoas jurídicas de direito privado, nos termos da legislação 
aplicável. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará os dispostos nesta Lei, 
no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 353/2021

Dispõe sobre o atendimento espe-
cializado (reabilitação), na rede pública 
de saúde do Estado do Maranhão, de pa-
cientes curados da Covid-19 que ficaram 
com sequelas.

Art. 1º O Poder Executivo deve prestar atendimento especiali-
zado (reabilitação) a pacientes curados da Covid-19 que ficaram com 
sequelas. 

Art. 2º O atendimento de que trata o art. 1º dá-se nas especiali-
dades de fisioterapia respiratória e motora, cardiologia, fonoaudiologia, 
clínica médica, pneumologia, reumatologia, psicologia, psiquiatria e as-
sistência social, devendo seguir os protocolos de saúde definidos pelas 
autoridades de saúde. 

Art. 3º O Poder Executivo pode realizar convênios diretamente 
com a iniciativa privada, para garantir a implementação desta Lei. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 354/2021

Dispõe sobre a comunicação pelos 
estabelecimentos públicos e privados de 
saúde, situados no âmbito do Estado do 
Maranhão, acerca do atendimento de 
pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou 
gestação confirmada; e pelos laborató-
rios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez 
de pessoa com menos de 14 (quatorze) 
anos de idade.

Art. 1º Os estabelecimentos públicos e privados de saúde, situa-
dos no âmbito do Estado do Maranhão, deverão comunicar ao Minis-

tério Público do Maranhão, à Polícia Civil de Maranhão, à Secretaria 
Adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente da SEDIHPOP – 
Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular, à Secretaria de 
Saúde do Maranhão e ao Conselho Tutelar local, acerca do atendimento 
de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de 
gravidez ou gestação confirmada, para que sejam adotadas as medidas 
legais cabíveis. 

§ 1º A comunicação compulsória prevista no caput também 
deverá ser realizada pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade. 

§ 2º A comunicação prevista nesta Lei é obrigatória, devendo 
ser realizada de forma que não exponha a pessoa a situações vexatórias 
ou constrangedoras, sendo assegurado o sigilo dos seus dados perante 
terceiros. 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o es-
tabelecimento infrator, quando pessoa jurídica de direito privado, às 
seguintes penalidades: 

I - Advertência, quando da primeira autuação de infração; ou, 
II - Multa, a ser fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 

10.000,00 (dez mil reais), considerando o porte do Cartório e as cir-
cunstâncias da infração. 

§ 1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será 
aplicado em dobro. 

§ 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista 
neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação 
federal que venha a substituí-lo, devendo ser revertidos em favor do 
Fundo Estadual de Saúde do Estado de Maranhão/FES-MA.

Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelos esta-
belecimentos públicos de saúde ensejará a responsabilização adminis-
trativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 355/2021

INSTITUI DIRETRIZES PARA 
O PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRAL 
EM REGIÕES RURAIS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA 
A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMEN-
TO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Art. 1º Institui Diretrizes par o Programa Emergencial de Pro-
moção à Saúde integral em Regiões Rurais no âmbito do Estado do 
Maranhão durante a vigência da emergência em saúde pública, com o 
objetivo de promover a prevenção e o enfrentamento do corona vírus 
(COVID-19). 

Parágrafo único. O Programa de Promoção à Saúde Integral em 
Regiões Rurais poderá ser convertido em política permanente de saú-
de pública, com a participação das instituições da sociedade civil, das 
universidades públicas e dos órgãos colegiados estaduais vinculados ao 
tema. 

Art. 2º O Programa tem por Diretrizes: 
I – Implantar as unidades de atenção básica nas regiões rurais 

mediante cooperação com os entes públicos municipais através de seus 
órgãos de saúde ou com outras instituições que tenho expertise sobre 
o tema;

II – Desenvolver campanhas de vacinação da população rural 
contra as formas de gripe e demais doenças infectocontagiosas, incluin-
do a vacinação em domicílio através de postos volantes; 

III – Fortalecer os entes públicos municipais para o monitora-
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mento da propagação do COVID-19, com o objetivo de isolar os casos 
suspeitos e promover a notificação das autoridades competentes através 
dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV – Desenvolver unidades básicas ou hospitais de referência 
para o atendimento aos casos de COVID-19, bem como, disponibilizar 
testes para a população objetivando monitorar os casos, dando maior 
eficácia aos protocolos de tratamento contra o vírus; 

V – Promover a atualização da caderneta de vacinação, testes 
rápidos para detecção de IST’s, e da COVID -19, entrega de kits para 
higiene bucal, solicitação de exames e cadastramento no SUS; 

VI – Realizar levantamento com o intuito de compreender me-
lhor o impacto da pandemia e responder, principalmente, as demandas 
emergências surgidas das comunidades rurais. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso II, fica as-
segurada a prioridade de atendimento à população idosa e detentores 
de comorbidades, demais grupos de risco, ao desenvolvimento do CO-
VID-19.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 356/2021

Dispõe sobre o acesso de profissio-
nais da área de saúde que fazem trata-
mento de alunos com deficiência, mobi-
lidade reduzida, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, nas dependências das es-
colas públicas e privadas do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º As escolas públicas do Estado do Maranhão permitirão, 
mediante agendamento e autorização do responsável pelo aluno, o aces-
so às suas dependências de profissionais da área de saúde que fazem tra-
tamentos de alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1º A permissão de acesso de que trata o caput tem por finalidade 
permitir que o profissional de saúde avalie o aluno no ambiente escolar. 

§ 2º O acesso dos profissionais de saúde às dependências da 
escola deverá observar um calendário previamente acertado com a 
direção desta, a fim de não atrapalhar a rotina do ambiente escolar. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I - Profissionais da área da saúde: médicos, terapeuta ocupacio-

nal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo; 
II - Dependências da escola: ambientes físicos da escola, nas 

quais os alunos desempenhem atividades rotineiras; 
III - Aluno com deficiência: aquele que tem impedimento de lon-

go prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em 
interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas; 

IV Aluno com mobilidade reduzida: aquele que, temporária ou 
permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o 
meio e de utilizá-lo; 

V - Aluno com transtornos globais do desenvolvimento: aquele 
que apresenta alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, com-
prometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras, incluindo-se os alunos com Autismo, Síndrome de Asperger, 
Síndrome de Rett e Transtorno Desintegrativo da Infância; e, 

VI - Aluno com altas habilidades ou superdotação: aquele que 
demonstra potencial elevado, isolada ou cumulativamente, nas áreas 
intelectual, acadêmica, liderança, artes e psicomotricidade, também 
apresenta elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem 
e realização de tarefas em áreas de seus interesse. 

Art. 3º O profissional da área de saúde deverá ser acompanhado 
pelo profissional especializado em educação especial responsável pela 
promoção e adaptação do trabalho escolar às características do aluno 
com deficiência na escola. 

Art. 4º O profissional de saúde poderá interagir com as atividades 
da escola ou apenas observar, mediante prévio acordo com a direção 
da escola. 

Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei pelas escolas 
públicas implicará a devida responsabilização administrativa aos seus 
dirigentes, de acordo com a legislação aplicável. 

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei nos as-
pectos que julgar necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2346/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2347/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2348/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
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ley Viana Mota, solicitando identificar a existência de lotes de vacinas 
contra a COVID-19 vencidas, evitando aplicá-las. Existindo lotes ven-
cidos, o pleito deve abarcar, ainda, comunicação aos órgãos de controle 
para fins de devolução e substituição. 

Recentemente, houve grande repercussão de notícias sobre ven-
cimento de imunizantes contra a COVID-19. Justifica-se, dessa forma, 
o pedido. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2349/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando identificar a existência de lotes de vacinas 
contra a COVID-19 vencidas, evitando aplicá-las. Existindo lotes ven-
cidos, o pleito deve abarcar, ainda, comunicação aos órgãos de controle 
para fins de devolução e substituição. 

Recentemente, houve grande repercussão de notícias sobre ven-
cimento de imunizantes contra a COVID-19. Justifica-se, dessa forma, 
o pedido. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2350/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando identificar a 
existência de lotes de vacinas contra a COVID-19 vencidas, evitando 
aplicá-las. Existindo lotes vencidos, o pleito deve abarcar, ainda, comu-
nicação aos órgãos de controle para fins de devolução e substituição. 

Recentemente, houve grande repercussão de notícias sobre ven-
cimento de imunizantes contra a COVID-19. Justifica-se, dessa forma, 
o pedido. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2351 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 

CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do campo, Bairro Pi-
çarreira, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2352 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 2° Travessa Nonato Silva, 
Bairro Piçarreira,  São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2353 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Josué Montelo, 
Vila Dr. Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2354 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua 7 de setembro, Vila Dr. 
Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2355 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Nonato Silva, bairro 
Piçarreira, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2356 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Bom Jesus, Vila Rosea-
na Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2357 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Rodrigues José praze-
res, Bairro moropoia, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2358 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-

ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do arame, Centro, Paço 
do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2359 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua São Sebastião, Vila Ro-
seana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2360 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua São José, vila Roseana 
Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2361 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do hospital, Bairro mo-
ropoia, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2362 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Bom Jesus, Bairro Tu-
riúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2363 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do apicum, Recanto são 
José, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2364 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Roseana Sarney, Bairro 
Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2365 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 

FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua João Correia, Bairro 
Turiúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2366 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 2° Travessa do Porto, Vila 
Dr. Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2367 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa São Bernardo, Vila 
Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2368 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Ricopesca, Vila Dr. 
Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2369 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Travessa Ricopesca, Vila Dr. Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2370 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
2° Travessa Nonato Silva, Bairro Piçarreira, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2371/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimun-
do Silva Rodrigues da Silveira, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2372/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 

Rua do campo, Bairro Piçarreira, São José de Ribamar
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2373/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando adotar todas as medidas necessá-
rias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavi-
rus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2374/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2375/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando adotar todas as medidas necessá-
rias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavi-
rus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2376/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, Se-
nhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando adotar todas 
as medidas necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas con-
tra o novo coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2377/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2378/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2379/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2380/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2381/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2382/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
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prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2383/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2384/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer 
de Jesus Soares, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2385/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando adotar todas as medidas necessárias para evitar a 
aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na população 
do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2386/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2387/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2388/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando adotar todas as medidas necessárias para evitar a 
aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na população 
do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2389/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro, Senhor João Lucia-
no Silva Soares, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2390/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Ale-
xandre Colares Bezerra Júnior, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2391/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2392/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 

justifica-se a presente indicação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2393/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2394 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. 
Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, o Sr. David Col Debella, ao Secretário de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Sr. 
Clayton Noleto Silva e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando serviço de recuperação total, com contrução de galeria e 
urbanização da Travessa da rua 35, no Bairro da Vila América em São 
Luís/MA.  

Há mais de 30 anos que os moradores desta localidade sofrem 
com as péssimas condições de acessibilidade do local, que se agravam 
ainda mais com a época das chuvas em nossa cidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021 - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 2395 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao ILUSTRISSIMO PRESI-
DENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO – CAEMA, SENHOR ANDRÉ DOS SANTOS PAU-
LA, solicitando providências, em caráter de urgência, no sentido de de-
terminar A EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
DA RUA CERRO CORA, NO BAIRRO DO COROADO, observado 
os desafios e as diretrizes do Novo Marco Regulatório do Saneamento 
Básico, além de considerar a importância da construção de obras de 
infraestrutura básica nas comunidades que vivem à margem dos progra-
mas sociais, vitais para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente 
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de ações predatórias. 

Os moradores que residem na Rua Cerro Cora e logradouros vi-
zinhos vivem em um ambiente totalmente insalubre, fotos em anexo, e, 
portanto, imploram à Companhia de Saneamento Ambiental do Mara-
nhão – CAEMA, que dê início às obras com o objetivo de resolver o 
problema em definitivo.

Ao final a ação social alcançada será muito maior que os recursos 
desprendidos pelos cofres públicos.

Assim, contribuiremos para que a cidade, detentora de belíssimas 
paisagens e de uma geografia exuberante cresça ainda mais com a exe-
cução de políticas voltadas para a preservação ambiental e o bem-estar 
das pessoas. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2396 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa 
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEI-
TO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solicitando pro-
vidências, no sentido de determinar À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, que autorize A 
RETOMADA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCA-
LIZADA NO RESIDENCIAL RIBEIRA 8 (OITO), NO BAIRRO 
MARACANÃ, considerando que uma obra dessa natureza incompleta, 
tomada pelo abandono, agride sobremaneira o aspecto paisagístico e a 
“alma” de toda a comunidade.

A praça em uma comunidade representa um espaço de beleza, 
memória, encontro para conversas diárias e de lazer para crianças, 
adolescentes, jovens e demais cidadãos (ãs) que residem ao entorno. 
A praça é um referencial e carrega diversas funções que auxiliam na 
organização social e política da comunidade.

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio de pelo 
menos 15 mil pessoas, que moram há 5 (cinco) anos no Residencial da 
Ribeira, Bairro do Maracanã, e, que clamam diariamente para o poder 
público municipal se fazer presente na comunidade, através de ações 
concretas que melhore o bem-estar das pessoas que lá residem.

Reconhecemos a atuação do Governo de Vossa Excelência, cujas 
ações têm se desenvolvido nas mais diversas áreas, inclusive na área 
social, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população ludo-
vicense. 

Portanto, solicito de Vossa Excelência atenção especial ao nosso 
pleito e que o mesmo seja incluído no cronograma de revitalização dos 
bairros ainda no ano de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2397 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa 

Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEI-
TO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solicitando pro-
vidências, no sentido de determinar À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEMOSP, 
que autorize A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁL-
TICA DAS RUAS DO RESIDENCIAL RIBEIRA 1 (UM), 2 (DOIS),  
3 (TRÊS) 4 (QUATRO), 5 (CINCO), 6 (SEIS), 7 (SETE) 8 (OITO) e 9 
(NOVE), NO BAIRRO MARACANÃ, considerando o péssimo estado 
de conservação da infraestrutura asfáltica de todas as ruas dos referidos 
residenciais, destroçadas pelas chuvas, sem contar que a autoridade mu-
nicipal antecedente, preteriu de ações governamentais os logradouros 
públicos objeto de nossa propositura.

Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas 
mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e 
melhora consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio de pelo 
menos 15 mil pessoas que residem há 5 (cinco) anos nesses residen-
ciais, no Bairro do Maracanã, e, que clamam diariamente para que o 
poder público municipal se faça presente, através de ações concretas 
que melhore a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores. 

Reconhecemos a atuação do Governo de Vossa Excelência, cujas 
ações têm se desenvolvido nas mais diversas áreas, sobretudo na área 
de saúde pública. 

Portanto, nosso objetivo é chamar a atenção para os problemas, 
que não são poucos, enfrentados pelos moradores dos Residenciais Ri-
beira 1, 2, 3...9 e, que a obra de infraestrutura asfáltica seja incluída no 
cronograma de revitalização dos bairros ainda no exercício de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2398 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa 
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEI-
TO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solicitando pro-
vidências, no sentido de determinar À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEMOSP, 
que autorize, em caráter de urgência, A REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ELIMINAR DEFINITI-
VAMENTE UMA CRATERA EXISTENTE NA RUA TAPUIO, NO 
RESIDENCIAL RIBEIRA 1 (UM), NO BAIRRO MARACANÃ, AN-
TES QUE ACIDENTES GRAVES OCORRAM NO LOCAL, conside-
rando que o estado de conservação do logradouro público aqui tratado 
é dos piores, infraestrutura básica inexistente, sem contar que devido às 
fortes chuvas que caíram na cidade nos últimos meses provocaram uma 
enorme erosão e a cratera cada vez mais se aproxima das residências.

Infraestrutura básica é relevante para tornar a vida das pessoas 
mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e 
melhora consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio de pelo 
menos 15 mil pessoas, que moram há 5 (cinco) anos no Residencial da 
Ribeira, Bairro do Maracanã, e, que clamam diariamente para o poder 
público municipal se fazer presente na comunidade, através de ações 
concretas que melhore a qualidade de vida daqueles que lá residem.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2399 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa 
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEI-
TO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solicitando pro-
vidências, no sentido de determinar À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, que autorize A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
UM CENTRO DE SAÚDE, EM UMA ÁREA DISPONIVEL, NO RE-
SIDENCIAL RIBEIRA 9 (NOVE), BAIRRO MARACANÃ, conside-
rando a importância de um centro de saúde que desenvolva o conjunto 
de ações da atenção básica e que saúde pública deve ser tratada como 
prioridade entre as demais políticas públicas.

Urge a instalação desse relevante serviço de atendimento pré-
-hospitalar com qualidade para melhorar e servir à população daquela 
comunidade e comunidades circunvizinhas que clamam por cuidados 
médicos primários até serem transportados para os centros de saúde 
especializados. 

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio de pelo 
menos 15 mil pessoas que moram no Residencial Ribeira, que somado 
à população dos bairros ao entorno na área rural, crescem de forma 
considerável e, portanto, o reconhecimento pelo seu governo das ne-
cessidades da população em relação à saúde pública o credencia a abrir 
uma porta para que a população dessas comunidades tenham acesso de 
fato ao sistema de saúde pública do município de São Luís.

Por fim, solicito de Vossa Excelência atenção especial ao nosso 
pleito e que o mesmo seja incluído no cronograma de Obras e Serviços 
que visam essencialmente melhorar a saúde pública do Município de 
São Luís, ainda no ano de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2400 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR FLAVIO 
DINO, solicitando providências no sentido de determinar, A RETO-
MADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
- IEMA, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA (MA), cópias em 
anexo, reafirmando a política de Governo, no que tange ampliar a oferta 
de educação profissional, cientifica e tecnológica, oferecendo condições 
e oportunidades para o desenvolvimento dos municípios, observado as 
potencialidades e prioridades.

O Município de Santa Helena, com uma população estima-
da em 42.483 habitantes, fonte IBGE, é detentor de uma economia 
em crescimento, portanto, merecedor de investimentos com vistas a 
promover o desenvolvimento econômico, melhorar o bem-estar das 
pessoas e reduzir as desigualdades sociais.

A nossa propositura justifica-se pelo fato de acreditarmos no 
Programa de Governo de Sua Excelência, um Programa de referência 

no mundo da educação e da tecnologia, cujo objeto é ofertar educação 
profissional de qualidade para os jovens maranhenses, em especial aos 
jovens santa-helenenses. 

O Munícipio de Santa Helena em parceria com o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, crê em um caminho real para conquistar oportunidades de estudo, 
trabalho e renda, que seja pela educação e formação em tecnologia da 
juventude Helenense.

Portanto, é um investimento relevante para a cidade de Santa 
Helena, sobretudo como instrumento de transformação social e que a 
obra reinicie ainda no ano de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de 
julho de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 2401 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua 7 de setembro, Vila Dr Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2402/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Nonato Silva, bairro Piçarreira, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2403 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Bom Jesus, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2404 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua do apicum, Recanto são José, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2405 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 

na Rua José dos prazeres, Bairro moropoia, São José de Ribamar
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2406/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2407/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2408/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando adotar todas as medidas necessá-
rias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavi-
rus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2409/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando adotar todas as medidas 
necessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo 
coronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2410/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando adotar todas as medidas ne-
cessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo co-
ronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2411/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora Va-
léria Moreira Castro, solicitando adotar todas as medidas necessárias 
para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus 
na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2412/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora 
Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando adotar todas as medidas ne-
cessárias para evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo co-
ronavirus na população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2413/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando adotar todas as medidas necessárias para 
evitar a aplicação de vacinas vencidas contra o novo coronavirus na 
população do município.

Ocorre que, recentemente, várias notícias circularam pela im-
prensa nacional denunciando lotes de imunizantes vencidos. No ensejo, 
justifica-se a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2414/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Maria Izabel Rodrigues Cafeteira, situada no Município de 
Açailândia, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2415/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Darci Ribeiro, situada no Município de Açailândia, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO N° 2416 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, para que faça doação 
de 50 (cinquenta) cadeiras de rodas para pessoas com deficiência fí-
sica permanente moradores da Regional de Presidente Dutra (MA), 
objetivando garantir o direito da pessoa com deficiência física melhorar 
sua qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 08 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2417 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, para que faça doação 
de 50 (cinquenta) cadeiras de rodas para pessoas com deficiência 
física permanente moradores da Regional de São João dos Patos 
(MA), objetivando garantir o direito da pessoa com deficiência física 
melhorar sua qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 08 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2418 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, para proceder a insta-
lação de uma unidade de terapia intensiva pediátrica com 10 leitos 
no Hospital Macrorregional de Presidente Dutra, objetivando a qualifi-
cação do atendimento infantil, buscando contribuir para a efetividade 
do direito social das crianças ao acesso a saúde de maneira digna.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 08 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2419/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao Se-

cretário da Agricultura Familiar, Sr. Rodrigo Lago, para que determine 
a distribuição de cestas básicas (Programa Comida na Mesa) ao 
município de Buriti Bravo (MA), objetivando fortalecer a segurança 
alimentar e garantindo alimentação para as famílias em situação de vul-
nerabilidade social em meio a pandemia do coronavírus.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2420 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao Di-
retor do Departamento de Transito do Maranhão, Sr. Francisco Nagib 
Buzar, para que faça doação de capacetes e coletes reflexivos para 
os mototaxistas do município de Paraibano,  objetivando promover 
ações de segurança no trânsito, relativas ao uso de equipamentos obri-
gatórios, assim como legalizar o condutor de motocicleta que exerce 
função remunerada e tornando o trânsito mais seguro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2421 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao Di-
retor do Departamento de Transito do Maranhão, Sr. Francisco Nagib 
Buzar, para que faça doação de capacetes e coletes reflexivos para os 
mototaxistas do município de Tuntum,  objetivando promover ações 
de segurança no trânsito, relativas ao uso de equipamentos obrigatórios, 
assim como legalizar o condutor de motocicleta que exerce função re-
munerada e tornando o trânsito mais seguro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2422 /2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao Di-
retor do Departamento de Transito do Maranhão, Sr. Francisco Nagib 
Buzar, para que faça doação de capacetes e coletes reflexivos para 
os mototaxistas do município de Presidente Dutra,  objetivando pro-
mover ações de segurança no trânsito, relativas ao uso de equipamentos 
obrigatórios, assim como legalizar o condutor de motocicleta que exer-
ce função remunerada e tornando o trânsito mais seguro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 2423/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao Di-
retor do Departamento de Transito do Maranhão, Sr. Francisco Nagib 
Buzar, para que faça doação de capacetes e coletes reflexivos para 
os mototaxistas do município de Dom Pedro,  objetivando promover 
ações de segurança no trânsito, relativas ao uso de equipamentos obri-
gatórios, assim como legalizar o condutor de motocicleta que exerce 
função remunerada e tornando o trânsito mais seguro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de julho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2424/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Barra do Corda, objetivando beneficiar a população feminina daquele 
município com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações 
sobre a importância da prevenção ao câncer.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de abril 
de 2021. - DANIELA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2425 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação 
do anteprojeto de Lei que, por sua vez, “CRIA O PROGRAMA DE 
PENSÃO POR MORTE PARA CRIANÇAS OU ADOLESCEN-
TES ÓRFÃOS, ATÉ A MAIORIDADE”.

O presente anteprojeto de lei objetiva conceder pensão por mor-
te para crianças ou adolescentes órfãos, até a maioridade, quando seu 
genitor(a) não for filiado a nenhum regime de previdência, e que falece-
ram decorrência do Coronavírus COVID-19.

Esta política pública visa contemplar aqueles que não recebem 
nenhum benefício previdenciário, e ficam desamparados nesse momen-
to de dificuldade extrema. A pensão servirá de amparo financeiro às 
crianças e adolescentes órfãos por conta da(s) morte(s) de seu(s) geni-
tor(es) em decorrência da COVID-19.

Pela matéria do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições das 
Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da Consti-
tuição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Regimento 
Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a indicação 

torna-se o instrumento propositivo mais adequado.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 26 

de maio de 2021. -  DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

ANTEPROJETO DE LEI N°        /2021

Cria o programa de PENSÃO 
POR MORTE PARA CRIANÇAS OU 
ADOLESCENTES ORFÃOS, ATÉ A 
MAIORIDADE, no âmbito do estado do 
Maranhão.

Artigo 1º - Fica criada a Pensão por Morte para crianças ou ado-
lescentes até a maioridade, no âmbito do estado do Maranhão.

Parágrafo único – A pensão prevista no caput será concedida pelo 
Governo do Estado do Maranhão no valor equivalente a meio salário 
mínimo vigente à época de sua concessão.

Artigo 2º - São exigências para a concessão da Pensão que trata 
o caput do artigo 1º:

I – Os genitores falecidos ou algum genitor remanescente, não 
podem ser filiados a nenhum regime de previdência geral ou próprio, 
nem serem beneficiários de algum benefício previdenciário;

II -  A criança ou adolescente não pode receber de nenhum bene-
fício previdenciário.

Artigo 3º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente 
Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Artigo 4º - As despesas públicas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessárias.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 26 
de maio de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

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

INDICAÇÃO Nº 2426 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica da 1° Tra-
vessa Panaquatira, Bairro Panaquatira, no município de São José 
de Ribamar, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2427/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
2° Travessa do Porto, Vila Dr. Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2428 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua 02, Recanto São José, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2429 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Travessa São Bernardo, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2430 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Travessa Ricopesca, Vila Dr Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 

DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2431 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua João Correia, Bairro Turiúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2432 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Roseana Sarney, Bairro Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2433 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua São José, vila Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2434 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
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Travessa do Porto, Vila Dr. Julinho, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2435 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
na Rua Rodrigues José prazeres, Bairro moropoia, São José de Ri-
bamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2436 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Nonato Silva, bairro Piçarreira, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2437 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Bom Jesus, Bairro Turiúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2438 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua do hospital, Bairro moropoia, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2439 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua João Correia, Bairro Turiúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2440 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua João Carires, bairro Turiúba, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2441/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
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na Rua São Sebastião, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2442 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. 
Júlio César de Souza Matos, solicitando Pavimentação asfáltica da 
2° travessa Panaquatira J. Câmara II, no município de São José de 
Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2443 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua 18, resid. Morada do 
bosque, bairro Iguaíba, paço do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2444 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 

CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Av. 03, bairro Tambaú, paço 
do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2445 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua A, Sítio natureza, paço 
do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2446 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Av. Principal, bairro Tendal 
Mirim, paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2447 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Av. 03, bairro Tambaú, paço 
do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2448 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Av. 01, bairro Tambaú, paço 
do lumiar. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2449 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Francisca Pires 
Sampaio, Centro, paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2450 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando Pavimentação asfáltica da 2° 
Travessa Panaquatira, Bairro J. Câmara II, no município de São 
José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2451 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando Pavimentação asfáltica da Rua 
Ubatuba, Bairro laranjal, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2452 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando Pavimentação asfáltica na asfál-
tica da Rua Ubatuba, Bairro laranjal, no município de São José de 
Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2453 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica na 1° Tra-
vessa Panaquatira, Bairro Panaquatira no município de São José 
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de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2454 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando Pavimentação asfáltica na 2° 
Travessa Trindade, Bairro Matinha, no município de São José de 
Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 09 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2455 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando pavimentação asfáltica da 2° 
Travessa Trindade, Bairro Matinha, no município de São José de 
Ribamar, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 07 de Julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legisla-
tiva da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, realizada no dia sete de julho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luís Henri-

que Lula da Silva.
Segunda Secretária, Deputado Doutora Cleide Coutinho.  

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Luís Henrique Lula da 
Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutor Leonardo Sá, Douto-
ra Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Paulo Neto e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a 
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus e determinou 
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. 
Em seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Luís Henrique 
Lula da Silva, Antônio Pereira, César Pires, Doutor Yglésio, Marcos 
Caldas, Fábio Braga, Roberto Costa, Vinícius Louro, Adelmo Soares, 
Daniella Tema e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental 
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente anunciou, em primei-
ro e segundo turnos, regime de urgência, Projeto de Lei nº 298/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que acrescenta e altera dispositivos da 
Lei nº 7.765/2002, que regula o Tribunal Administrativo de Recursos 
Fiscais - TARF e dá outras providências, com parecer favorável da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJC), que foi aprovado e 
encaminhado à sanção governamental; Projeto de Resolução Legislati-
va nº 013/2021, de autoria do Deputado Roberto Costa,  que concede a 
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a MAVAM - Museu da 
Memória Audiovisual do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, 
que foi aprovado e enviado à promulgação. Sujeito à deliberação do 
plenário, o Requerimento nº 255/2021, de autoria do Deputado Welling-
ton do Curso, foi retirado de pauta, a pedido do autor. Da mesma forma, 
a pedido do autor, Deputado Doutor Yglésio, foi transferido para a pró-
xima sessão ordinária o Requerimento no 254/2021. O Requerimento nº 
266/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando ao 
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Governo (SEGOV), Senhor Diego Galdino, informações referentes 
ao processo de auditoria do sorteio realizado pelo Governo do Estado 
denominado “dose premiada” e quem está realizando, bem como a au-
torização do mesmo pela Caixa e Ministério da Fazenda, foi indeferido 
e o autor recorreu da decisão e o referido Requerimento foi incluído na 
Ordem do Dia da próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão 
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devi-
damente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 07 de julho de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Luís Henrique Lula da Silva
Primeiro Secretário, em exercício, 

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 001/ 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 164/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre as Diretrizes 
para a criação do Programa de Incentivo à Economia Criativa, no Esta-
do do Maranhão e dá outras providencias.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 427/2021). Pos-
teriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Perma-
nente para análise meritória, no que diz respeito às atividades econômi-
cas e diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento estadual, 
nos termos do art. 30, inciso XI, alínea ‘e’ do Regimento Interno desta 
Casa.

As diretrizes para a implementação do Programa de Incentivo à 
Economia Criativa, adotará as seguintes ações: geração de conhecimen-
to e disseminação de informações sobre economia criativa; promoção 
da circulação e da distribuição de bens e de serviços criativos; apoio à 
exportação de produtos criativos; viabilização de cursos para a qualifi-
cação e capacitação de profissionais na área de criação e gestão de em-
preendimentos criativos; identificação de vocações e de oportunidades 
de desenvolvimento local regional; busca de investimentos em novos 
seguimentos de mercado, gerando novas oportunidades de negócios;  
estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas visan-
do ao fomento para a pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias 
de produção que elevem a qualidade dos produtos e serviços criativos; 
incentivo e apoio às organizações dos empreendedores criativos; indi-
cação de fontes de financiamentos para a concessão de linhas de crédito, 
com taxa de juros diferenciada e prazo maior para pagamento; e institu-
cionalização da economia criativa no Estado do Maranhão.

Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o 
presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito le-
gislativo, visto que as Diretrizes do Programa de Incentivo à Economia 
Criativa atende aos seguintes princípios: da diversidade cultural; da sus-
tentabilidade; da inovação criativa; da inclusão social; e do incentivo ao 
empreendedorismo. A medida por si só atende a pertinência da matéria.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, considerando presente a necessária conve-

niência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 164/2021, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos, votam pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 164/2021, nos termos do voto da Re-
latora.

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

em 13 de julho de 2021. 

Presidente, em exercício: Deputado Fábio Macêdo
Relatora: Deputada Socorro Waquim
                                                            
 Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Ricardo Rios                                                     _________________________
_____________________                                                   _________________________
_____________________                                                   _________________________
_____________________                                                   _________________________

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

   P A R E C E R Nº 017 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar 

Estadual nº 007/2021, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei 
Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras 
providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 586/2021), nos termos regimentais, vem agora 
a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que seja 
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar propõe a 
transformação de uma das três Câmaras Criminais do Tribunal de Jus-
tiça na 7ª Câmara Cível. Assim, as nove câmaras isoladas do Tribunal 
passarão a ser divididas em duas criminais e sete cíveis.

Registra a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que 
a medida, ora proposta, se justifica, em razão de que do considerável 
incremento verificado na distribuição de processos para as Câmaras 
Cíveis, verificado a partir de dados consolidados pela Assessoria de 
Gestão Estratégica e Modernização desta Corte, desde o ano de 2019.

Para exemplificar, registra-se que, no ano de 2020, cada Desem-
bargador com competência cível recebeu, em média, mais que o triplo 
de processos recebidos por cada Desembargador com competência cri-
minal (2.250 processos cíveis ante 698 processos criminais).

No ano de 2021, o inegável desequilíbrio se acentuou, uma vez 
que cada Desembargador com competência cível recebeu, em média, 
mais que o quíntuplo de processos recebidos por cada Desembargador 
com competência criminal (516 processos cíveis ante 101 processos 
criminais).

A situação, portanto, exige pronta intervenção, de modo a garan-
tir a concretização do princípio da razoável duração do processo, eri-
gido à condição de cláusula pétrea pela Constituição Federal de 1988.

Diante da impossibilidade da criação de mais uma câmara iso-
lada cível, a solução que se afigurou mais razoável para enfrentar o de-
sequilíbrio verificado na distribuição dos processos cíveis e criminais 
foi a transformação ora proposta. Essa justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Complementar deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

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

Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conve-
niência e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pú-
blica, Seguridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

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

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei Complementar nº 007/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                                                                                      
                                                        
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputada Socorro Waquim                                             _________________________
Deputado Ariston                                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                         _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 391 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 230/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do 
Programa de Vacinação Itinerante, para a população em situação de rua 
contra a Covid-19, como parte da execução do Plano Estadual de Imu-
nização no âmbito do Estado do Maranhão.” 

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece a prioridade de vacina-
ção para a população em situação de rua, em que não estão cadastradas 
em nenhum tipo de instituição ou projeto social, mas que assim como 
todos, precisam ser vacinadas, a fim de proteger não só a própria vida, 
mas a de todos a sua volta. 

Prevê ainda, que o referido programa deverá ser desenvolvido 
pela Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com a Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, devendo os ór-
gãos responsáveis fazer um mapeamento para definir as regiões mais 
necessitadas, para o início do processo.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
Pública Estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Saúde do Estado 
do Maranhão – SES/MA, conjuntamente com a Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos e Participação Popular, além de dispor sobre a 
organização e o funcionamento da administração do Estado, ma-
téria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe o 
inciso V, do artigo 64, da CE/89.

Com efeito, 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.

É pacifico 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 iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia 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 
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)

Outrossim, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza alguns casos, de modo que com a abran-
gência do grupo em questão, sem dúvida merecedor de proteção estatal, 
na lista de precedência, poderia acarretar a retirada total ou parcial 
de outros grupos já incluídos no rol dos que serão vacinados de forma 
prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e 
científicos definidos pelas autoridades sanitárias.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que de-
lega atribuições ao Poder Executivo, bem como matéria relativa à or-
ganização administrativa, viola o princípio da separação dos poderes 
invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Exe-
cutivo Estadual.

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

230/2021, 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 230/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 399 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 224/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que Dispõe sobre remissão, em caráter excepcional, do Impos-
to sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA referente ao 
exercício de 2021 nas hipóteses especificadas e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica concedida remissão 
aos créditos tributários do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores - IPVA referentes aos fatos geradores do exercício de 2021, 
relativos aos veículos de propriedade de Microempreendedor Indivi-
dual - MEI, Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e 
demais empresas estabelecidas no Estado do Maranhão, mediante as 
condições desta Lei e que tenham como atividade econômica principal 
ou secundária os seguintes códigos CNAE.

Com efeito remissão a dispensa do pagamento total ou parcial do 
próprio crédito fiscal, concedida a partir das seguintes considerações: 
situação econômica do sujeito pacífico; erro ou ignorância e dentre ou-
tros.

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 
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algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a 
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é 
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas 
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esque-
matizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimen-
tais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies 
normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos 
‘atores’ envolvidos no processo”.

Em uma das classificações possíveis para tratar da inconstitucio-
nalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em formal 
e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente con-
siderado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais 
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos 
na Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 
1063, Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva 
e complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou 
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar. 

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que 
o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria é de iniciativa pri-
vativa do Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconsti-
tucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ul-
terior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 
não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. 
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 
9-2-2007.)

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

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executiva encontra-se no art. 43, da Constituição Estadual. 
Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda 
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução dis-

criminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que corres-
pondam a tratamento diferenciado.”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas 
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, 
leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob sua guarda e su-
perior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, 
sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias bené-
ficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, 
anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação con-
ferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar 
o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do art. 43 da 
Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio es-
vaziamento do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de 
renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Dessa forma deve-se destacar que as Constituições Estaduais de-
vem obediência ao conjunto de princípio e vedações constante do Texto 
Maior, com o objetivo de preservar o Pacto Federativo, no entanto, isso 
não quer dizer que o legislador estadual estará preso à literalidade ou 
não terá margem de atuação regional, principalmente no diz respeito ao 
processo legislativo estadual.

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988 deter-
mina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para ini-
ciar o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando 
não implicar em renúncia fiscal, ou seja, indicada a fonte de recursos 
para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio orçamen-
tário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da Constituição 
do Estado do Maranhão.

Ante essas circunstâncias, e visto que a propositura de Lei Esta-
dual não está em consonância com a Constituição Estadual, opinamos 
pela rejeição da matéria, por inconstitucionalidade. 

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 224/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 224/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 407 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 110/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a garantia 
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de prioridade nos trâmites procedimentais das ações judiciais cíveis, 
criminais e administrativos aos crimes de Estupro e Feminicídio no âm-
bito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica garantida a priorida-
de nos trâmites procedimentais das ações judiciais cíveis, criminais e 
administrativos, relativas à Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, aos 
crimes de Estupro e Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.

A proposição de Lei sob exame, conquanto tenha alta carga de re-
levância social, regula matéria de direito processual, invadindo, por-
tanto, competência privativa da União. A definição de regras sobre 
a tramitação das demandas judiciais e sua priorização, na medida em 
que reflete parte importante da prestação da atividade jurisdicional pelo 
Estado, é aspecto abrangido pelo ramo processual do Direito, cuja posi-
tivação foi atribuída pela Constituição Federal privativamente à União, 
senão vejamos:

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

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Assim sendo, a fixação do regime de tramitação de feitos e das 

correspondentes prioridades é matéria eminentemente processual, de 
competência privativa da União, que não se confunde com matéria pro-
cedimental em matéria processual, essa sim, de competência concorren-
te dos estados-membros. 

No caso em apreço, não se trata do exercício da competência dos 
Estados para legislar concorrentemente a respeito de procedimentos em 
matéria processual (art. 24, XI, CF/88), com fundamento nos §§ 3º e 
4º, do art. 24, da Carta Magna, ou seja: Inexistindo Lei Federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades; A superveniência de Lei Federal so-
bre normas gerais suspende a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for 
contrário. 

Ressalta-se, por oportuno, que já existe a Lei Federal nº 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), que garante o direito de preferência para o pro-
cesso e o julgamento das causas decorrentes da prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher. Portanto, não cabe mais aos Estados 
o exercício da competência legislativa plena para dispor acerca do tema. 

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, já rea-
firmou a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de normas 
estaduais que exorbitem de sua competência concorrente para legislar 
sobre procedimento em matéria processual, adentrando aspectos típi-
cos do processo, como competência, prazos, recursos, provas, dentre 
outros. A exemplo da Lei Ordinária nº 7.716/2001 do Estado do Mara-
nhão, que dá prioridade de tramitação aos procedimentos judiciais em 
que figure como parte mulher vítima de violência doméstica. 

Ante essas circunstâncias, e visto que a propositura de lei esta-
dual não está em consonância com a Constituição Federal, por exercício 
abusivo da competência legislativa estadual, opinamos pela rejeição da 
matéria, por inconstitucionalidade formal.  

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

110/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, haja vista ser 
matéria de iniciativa privativa da União.    

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 110/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 425 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 077/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que visa conceder atendimento prioritário às pessoas em tratamento on-
cológico nos estabelecimentos públicos estaduais, nas agências bancá-
rias, nos estabelecimentos comerciais e nos estabelecimentos privados 
de prestação de serviço de qualquer natureza.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os estabelecimentos pú-
blicos estaduais, as agências bancárias, os estabelecimentos comerciais 
e os estabelecimentos privados de prestação de serviço de qualquer na-
tureza prestarão, durante todo o horário de funcionamento, atendimento 
prioritário às pessoas que fazem qualquer tipo de tratamento oncoló-
gico. Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá estar 
munido de declaração médica que ateste a sua condição.

Prevê ainda, a propositura, que os estabelecimentos (públicos 
estaduais), que operam por meio de sistema de filas e caixas deverão 
disponibilizar caixa ou guichê específico para prestar o atendimento 
prioritário de que trata esta Lei.

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

A temática em análise possui algumas nuances. A primeira é so-
bre o cuidado com a saúde e sua defesa, que é competência comum da 
União, Estado e Municípios (art. 23, II, CF/88) e competência legislati-
va concorrente da União e Estado (art. 24, XII, CF/88). 

Neste ponto não haveria qualquer impedimento constitucional 
para sua aprovação, visto que a Constituição Federal determina que na 
competência concorrente, à União ficam as normas gerais, podendo os 
Estados legislarem de forma suplementar (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). 
Em caso de não existir norma geral da União disciplinando o tema, o 
Estado poderá legislar plenamente (art. 24, § 3º, CF/88). Contudo, caso 
surja posteriormente a norma geral da União, a norma estadual terá sua 
eficácia suspensa no que for contrário (art. 24, § 4º, CF/88).

Contudo, a proposição em análise obriga a disponibilização de 
caixa/guichês específico para o devido atendimento às pessoas que fa-
zem qualquer tipo de tratamento oncológico, conforme dispõe o art. 3º, 
da presente Propositura.

Neste ponto há impedimento constitucional quanto à criação de 
atribuições para órgão público estadual, por lei de iniciativa parlamen-
tar. Neste caso, a competência legislativa tem iniciativa privativa do 
chefe do Poder Executivo, na forma dos incisos III e V, do art. 43, da 
Constituição Estadual:

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária; (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional nº 068, de 30/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 023, de 
18/12/1998)

Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 077/2021, em face da inconstitucionalidade formal, 
por ferir o art. 43, da Constituição Estadual e por consequência lógica o 
princípio da separação dos poderes. 
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 077/2021, 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 Ordinária nº 077/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 428 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 210/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “Dispõe sobre a oferta de bol-
sas de estudo para estudantes com TEA -Transtorno de Espectro Au-
tista, na rede de ensino privada e nas associações de ensino no Estado 
do Maranhão”.

A propositura de Lei sob exame, determina que os estabelecimen-
tos de ensino da rede privada e as associações de ensino poderão con-
ceder bolsas de estudo para portadores de TEA - Transtorno de espectro 
autista até o limite de 3% (três por cento) do seu faturamento bruto para 
estudantes em idade escolar obrigatória.

 A referida oferta de bolsa fica limitada a 5 (cinco) crianças por 
turno de ensino regular com duração de 4 (quatro horas) diárias de aula 
com o fim de possibilitar proposta pedagógica individual e ambiente 
estruturado com atividades direcionadas as especificidades cognitivas 
de cada aluno. Podendo, segundo o art. 2º, o valor total ofertado em 
bolsas de estudo ser deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda 
devido pela empresa.

Em sendo analisado o presente projeto, percebemos a relevância 
da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, entretanto, 
mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a problemá-
tica proposta. 

As bolsas de estudo privadas geralmente correspondem a um 
desconto no valor da mensalidade oferecido por instituições de ensi-
no particular que pode ser parcial ou total, sendo oferecidas em vários 
níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior, devendo cada 
instituição definir os critérios para concessão.

Como se vê, as bolsas de estudo privadas são caracterizadas como 
doação civil, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos 
e desde que o resultado dessas atividades não represente vantagem para 
o doador, nem importem contraprestação de serviços. 

A doação é um contrato gratuito ou benéfico (não oneroso), já 
que atribui vantagem apenas para o donatário e encargos para o doador, 
que pratica o ato para beneficiar o donatário, senão vejamos os termos 
do art. 538 do CC: Art. 538. Considera-se doação o contrato em que 
uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 
vantagens para o de outra.

Neste sentido, entendemos que a concessão de bolsas de estudo 
privadas é uma discricionariedade da instituição, devendo ficar a cargo 
de sua liberalidade. 

Quanto à proposição em análise, observa-se que o objetivo do 
parlamentar vai muito além do que garantir bolsas aos referidos estu-

dantes, mas pretende determinar critérios para sua concessão, o que 
caracteriza sensível afronta à livre iniciativa, além de interferência des-
mensurada em relação jurídica sobre a qual não cabe interferência do 
legislador estadual.

               A propósito, vale dizer que a relação jurídica que se 
estabelece entre doador e donatário situado em estabelecimento privado 
é uma relação contratual regida por normas existentes no Código Civil, 
cabendo a cada parte direitos e obrigações que decorrem naturalmente 
desse conjunto normativo.

Ou seja, a proposição trata de medida que, embora da maior re-
levância, não pode ser disciplinada por essa Casa Legislativa, uma vez 
que é Legislação relativa ao Direito Civil é da competência privativa da 
União, consoante o disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal 
de 1988.

Assim sendo, a proposição em análise, por ultrapassar a margem 
de atuação conferida ao Estado pela Constituição da República e por 
também interferir indevidamente na liberdade econômica necessária ao 
exercício das atividades empresariais privadas, encontra óbices à sua 
tramitação nesta Casa, razão pela qual opinamos por sua rejeição. 

Ora, se é certo que o Estado brasileiro adotou um modelo eco-
nômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, na 
iniciativa privada e na livre concorrência, só cabe ao Estado intervir 
nos casos em que seja necessária sua atuação na defesa dos interesses 
públicos.

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

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 210/2021, 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 Ordinária nº 210/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 442 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 173/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar 
informação sobre a Prática da Alienação Parental, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

A presente propositura de Lei, em seus termos, determina que 
as Unidades da Rede Pública Estadual de Ensino e as Delegacias de 
Polícia do Estado do Maranhão devem afixar nas suas dependências in-
formações referentes à prática de Alienação Parental e suas implicações 
legais para garantia do direito à informação, objetivando a promoção da 
conscientização da população sobre a alienação parental; a indicação 
da importância da identificação de tal conduta, a fim de evitar prejuízos 
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para o desenvolvimento da criança; proteção e auxílio às vítimas; de-
senvolver ações e divulgar informações sobre as causas e as formas de 
alienação parental, com o intuito de reduzir suas incidências; o estímulo 
das ações educativas por parte dos diversos segmentos sociais e insti-
tuições públicas que envolvam a prevenção da conduta de alienação 
parental.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que não se pode 
desconsiderar o marco fundamental que foi a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que 
obriga as instâncias públicas a fornecerem, salvo em casos específicos 
em que o sigilo é necessário, todas as informações requeridas por in-
teressados. Ainda disciplina situações em que a disponibilização deve 
se dar independentemente de requerimento, com a divulgação direta e 
perene ao público. 

A proposição em análise, dispõe em essência sobre a proteção à 
infância e à juventude, matéria de competência comum e concor-
rente dos entes da federação, nos termos do art. 24, XV:

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

(...)
XV - proteção à infância e à juventude.”
Como se vê, a Constituição Federal em vigor, em seu art. 24, 

inciso XV, estabelece competência concorrente entre a União, Estado 
e o Distrito Federal para legislar sobre a proteção à infância e à ju-
ventude.

No caso em tela, a proteção à infância e à juventude, é de alta 
relevância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento 
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos 
direitos fundamentais, não cabendo restrições.

A Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º, prevê que a famí-
lia, base da sociedade tem especial proteção do Estado assegurando a 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Outrossim, no caso sob exame, não há invasão de iniciativa, pois 
não incide a matéria, em nenhum dos casos previstos no art. 43, da 
CE/89.

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 173/2021 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 173/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

                                                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 469 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 243/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a doação e a reuti-
lização de gêneros alimentícios                                                      e exce-
dentes de alimentos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, ficam permitidas 
a doação e a reutilização de gêneros alimentícios e excedentes de ali-
mentos oriundos de cozinhas industriais, buffets, restaurantes, padarias, 
supermercados, feiras, sacolões, mercados populares, centrais de distri-
buição e de outros estabelecimentos congêneres.

   Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guar-
da correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.232, de 04 de abril 
de 2015, que Institui Programa de Aproveitamento de alimentos não 
consumidos no Estado do Maranhão, nas empresas, mercados e super-
mercados que produzam ou distribuam alimentos industrializados ou 
não, com o objetivo de promover a distribuição destes para a população 
carente do Estado do Maranhão. 

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro 
com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a conso-
lidação das leis.”

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

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

Lei nº 243/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.232, de 04 de abril de 2015, o qual 
possui a mesma essência.

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

votam pela Prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 243/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 472 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 246/2021, de autoria do  Senhor Deputado Edson Araújo, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade da verificação do nível da dosagem de vita-
mina “D” nos exames de rotina realizados nas instituições públicas de 
saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

A presente propositura de Lei, em seu art. 1º, prevê que fica esta-
belecido, como exame de rotina nas unidades de Saúde Pública do 
Estado do Maranhão, a verificação do nível da dosagem de Vitamina 
“D” em pacientes.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
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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 Es-
tado às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orça-
mentária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...]. (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

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

Ocorre que o Projeto de Lei, ora em análise, está criando despesa 
de caráter continuado sem indicar a fonte de custeio, o que é ilegal 
por violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fis-
cal, senão vejamos:

A LRF, em seu art. 17, define o que seja despesa de caráter con-
tinuado:

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corren-
te derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 
I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.      

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compen-
sados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa.        

Já o art. 16 da mesma norma estabelece que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação gover-

namental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:     
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-

cio em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orça-
mentárias.

Ademais, Leis nesse sentido já foram declaradas inconstitucio-
nais em outros Estados:

Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Mu-
nicipal nº 2.273/2017 PMM – Estatuto de Defesa, controle e proteção 
dos animais no município de Macapá – Lei de Iniciativa Parlamentar 
– Vício de Iniciativa – Violação a preceitos constitucionais – Criação 
de despesas sem a indicação de fonte de custeio – Ilegalidade – In-
constitucionalidade.

TJ-AP. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 0000175-
09.2018.8.03.0000 AP. Data da publicação: 28/11/2018.

Lei do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Polo Esta-
dual da Música Erudita. Estrutura e atribuições de órgãos e secretarias 
da administração pública. Matéria de iniciativa privativa do chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. Exigência de consignação de dotação 
orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder 
Executivo.

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

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

246/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 246/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 481 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 244/2021, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que ins-
titui a Política Estadual de Saúde Mental para os Integrantes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Secretaria de Segurança 
Pública e dá outras providências.

A presente propositura de Lei sob exame prevê que para a conse-
cução dos objetivos da Política Estadual de Saúde Mental dos Agentes 
de Segurança Pública, o Estado do Maranhão garantirá aos profissionais 
abrangidos por esta Lei o acesso a ações e serviços, em todos os níveis 
de atenção à saúde mental, e o acesso aos medicamentos para tratamen-
to dos distúrbios mentais diagnosticados, gratuitamente. 

O projeto de lei em epígrafe estabelece, ainda, que os transtornos 
mentais de que estejam acometidos os agentes de segurança pública 
serão considerados como doença ocupacional para efeito de concessão 
de licença ou aposentadoria.

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

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

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
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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 Es-
tado às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orça-
mentária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...] . (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

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

Ocorre que o Projeto de Lei, ora em análise, está criando despesa 
de caráter continuado sem indicar a fonte de custeio, o que é ilegal 
por violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fis-
cal, senão vejamos:

A LRF, em seu art. 17, define o que seja despesa de caráter con-
tinuado:

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corren-
te derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 
I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.      

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compen-
sados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa.        

Já o art. 16 da mesma norma estabelece que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação gover-

namental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:     
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-

cio em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orça-
mentárias.

Por fim, em respeito ao Princípio da Reserva do Possível, o 
Estado não pode ser obrigado a arcar, por exemplo, com os custos de 
medicamentos, para o tratamento de distúrbios mentais, conforme pro-
põe o Projeto de Lei, sob exame. Tal princípio surge no Direito como 
uma forma de limitar a atuação do Estado no âmbito da efetivação de 
direitos sociais e fundamentais, afastando o direito constitucional de 
interesse privado e prezando pelo direito da maioria. Sendo assim, o 
Estado tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de 
seus limites orçamentários. 

Isto posto, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício intrans-
ponível de inconstitucionalidade formal pois trata-se de matéria de ini-
ciativa do Poder Executivo, portanto viola o princípio da separação dos 
poderes. (Art. 2º da CF/88 e parágrafo único do art. 6º da CE/89).

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

244/2021.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 244/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 486 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 156/2021, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, 
que visa proibir a veiculação de publicidade de cunho misógino, sexista 
ou estimuladora de qualquer tipo de agressão ou violência sexual contra 
a mulher no âmbito do Estado do Maranhão.

 Nos termos da propositura de lei sob exame, fica vedada às em-
presas com sede no Estado do Maranhão, a contratação e/ou realiza-
ção de publicidade impressa, eletrônica ou audiovisual, (inclusive por 
mídias realizadas nadas redes sociais na internet) veiculada por qual-
quer meio de comunicação, que exponha, divulgue ou estimule todo 
e qualquer tipo de violência sexual contra a mulher; ou que fomente a 
misoginia (propaganda que cause repulsa, desprezo ou ódio contra as 
mulheres) e o sexismo (propaganda que difunda o preconceito ou dis-
criminação baseada em sexo, e que crie estereótipos de papéis sociais).

Registra a justificativa da autora da propositura de lei que, em-
bora tenham ocorrido diversas transformações comportamentais e de 
pensamento da nossa sociedade ao longo da história, a visão da mulher 
como um ser submisso ao homem e a um conjunto de regras morais 
rígidas permanece firmemente entranhada em nossa cultura, manifes-
tando-se das mais diversas formas.  Essa visão acaba por justificar so-
cialmente o cometimento sistemático de agressões físicas e psicológi-
cas contra as mulheres, seja a violência sexual nas suas mais diversas 
formas, o assédio moral, a discriminação no mercado de trabalho e a 
violência doméstica, entre outras. 

A Declaração e Plataforma de Ação aprovada na IV Conferência 
Mundial Sobre a Mulher, em Pequim, e endossada por representantes de 
189 governos em todo o mundo, inclusive do Brasil, tem entre os com-
promissos assumidos o de “despertar consciência da responsabilidade 
dos meios de comunicação na promoção de imagens não estereotipadas 
de mulheres e homens e na eliminação de padrões de conduta gerado-
res de violência, assim como estimular os responsáveis pelo conteúdo 
do material difundido pela mídia a estabelecer diretrizes e códigos de 
conduta profissionais; e despertar também consciência da importante 
função dos meios de comunicação no seu papel de informar e educar a 
população acerca das causas e dos efeitos da violência contra a mulher 
bem como de estimular o debate público sobre a matéria“.  É inegável 
que a mídia constitui elemento importante na construção do pensamen-
to da sociedade, e que, ainda nos dias de hoje, é rotineiro o emprego da 
imagem feminina na publicidade como objeto prontamente disponível 
para a satisfação dos desejos masculinos, promovendo a perpetuação de 
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elementos historicamente arraigados do machismo em nossa sociedade, 
e atuando na direção contrária à evolução da luta pela igualdade entre 
homens e mulheres. 

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

No art. 226, § 8º, da Carta Magna, “o Estado assegurará a as-
sistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

Como não há norma constitucional reservando à União ou aos 
Municípios a competência para legislar sobre a matéria, objeto da pro-
posição em análise, não há impedimento para os Estados da Federação 
editarem Leis que criem mecanismos para coibir a violência contra as 
mulheres.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela aprovação Projeto de Lei nº 

156/2021, devido ao aspecto formal.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 156/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 514 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso que “Determina a observância do princípio da 
acessibilidade em campanhas publicitárias sobre a pandemia do novo 
coronavírus, na forma que menciona.”

A proposição em análise estabelece que as campanhas publici-
tárias sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus deverão zelar 
pela universalização do acesso à informação, incluídas as pessoas com 
deficiência conforme a Lei Federal nº 13.146/2015 que Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência).

Consta na justificativa do autor da propositura de lei sob exame, 
hoje em nosso país temos mais de 168 mil casos de pessoas que se in-
fectaram com o novo coronavírus. Infelizmente, já ultrapassamos os 11 
mil mortos no Brasil em razão da Covid-19.

Tendo em vista a dimensão dos casos do novo coronavírus no 
mundo e especialmente, em nosso país, é necessário que os Governos 
adotem medidas de apoio para promover a igualdade e assegurar uma 
comunicação acessível e inclusiva para todos, no que diz respeito à pre-
venção do contágio da Covid-19. As pessoas com deficiência represen-
tam 15% da população mundial.

Sabemos que essas pessoas possuem condições vulneráveis às 
situações de risco, uma vez que, por exemplo, aqueles que possuem 
deficiência visual, fazem a utilização frequente das mãos, sendo o prin-

cipal meio de contaminação da Covid-19. O que também acontece com 
aqueles que possuem mobilidade reduzida e necessitam de cadeiras de 
rodas, muletas, e outros equipamentos que acabam se tornando uma via 
de contaminação.

Todas as informações a respeito da saúde pública, inclusive quan-
to ao coronavírus devem ser acessíveis às pessoas com deficiência, in-
clusive por meio do uso da linguagem de sinais, legendas e websites 
com tecnologia específica.

Necessário destacar a Lei Federal nº 13.146/2015 que Institui a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pes-
soa com Deficiência) já estabelece no seu art. 67 e 69 a obrigatoriedade 
de qualquer campanha publicitária cumprir as normas de acessibilidade 
para inclusão das pessoas com deficiência.  Vejamos:

“Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem 
permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:

I - subtitulação por meio de legenda oculta;
II - janela com intérprete da Libras;
III - audiodescrição.
Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de in-

formações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofer-
tados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em 
ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, quali-
dade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais 
riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso 
de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 .

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publi-
citários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na tele-
visão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura 
devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os re-
cursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas 
do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observân-
cia do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 .

Não há necessidade de uma Lei Estadual dispondo sobre o 
que uma Lei Federal já estabelece como obrigatório - a acessibilida-
de em todas as campanhas publicitárias, sejam privadas ou públicas. O 
Projeto de Lei configura-se inócuo sem nenhuma utilidade.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opinamos pela rejeição do Projeto Lei nº 

125/2021, em face a sua prejudicialidade pois já existe a Lei Federal 
nº 13.146/2015 tratando do assunto.

É o voto. 

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 125/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 518 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 268/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Rildo Amaral, que “Institui a jornada de trabalho es-
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pecial no âmbito da Secretaria de Saúde, e adota outras providências.”

Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica instituída a 
jornada especial do regime de plantão no âmbito da Secretaria da Saú-
de do Estado do Maranhão, nas Unidades de Saúde de funcionamento 
ininterrupto de vinte e quatro horas, sete dias da semana, de domingo 
a sábado.  A jornada especial do regime de plantão poderá ser aplica-
da aos servidores efetivos, estabilizados, não estabilizados, servidores 
requisitados de outros órgãos, ocupantes de cargos comissionados e de 
natureza especial, e os contratados temporariamente nos termos da le-
gislação vigente.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo 
é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente 
do princípio da separação dos Poderes, princípio base de um Estado 
Democrático de Direito.

 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 aposenta-
doria;”.

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, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao 
Governador do Estado dispor sobre servidores públicos do Estado, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado-
ria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

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

“Processo legislativo: normas de lei de iniciativa parlamentar 
que cuidam de jornada de trabalho, distribuição de carga horária, 
lotação dos profissionais da educação e uso dos espaços físicos e recur-
sos humanos e materiais do Estado e de seus Municípios na organização 
do sistema de ensino: reserva de iniciativa ao Poder Executivo dos 
projetos de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servido-
res públicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (art. 
61, II, § 1º, c).[ADI 1.895, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-8-2007, 
P, DJ de 6-9-2007.]”1

As jornadas de trabalho dos servidores vinculados a Secretaria 
de Saúde do Estado gravitam na órbita da competência administrativa 
exclusiva do Poder Executivo, não cabendo ingerência do Poder Legis-
lativo no assunto, denominada de reserva da administração. In verbis:

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

Nota-se que, o Projeto, ora em comento, viola os princípios da re-
serva de administração e da reserva de iniciativa e, consequentemente, 
o princípio da separação dos poderes, padecendo de inconstitucionali-
dade formal e material.

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

Projeto de Lei nº 268/2021, em face da inconstitucionalidade formal 
e material, por violar o princípio da reserva de administração, da 
reserva de iniciativa e da separação dos poderes.

É o voto.

1  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797
2  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 268/2021, nos termos 
do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 519 /2021
RELATORIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 275/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui o Programa Estadual Ma-
ranhense Afroempreendedor, e dá outras providências.

Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica instiutido o 
Programa Estadual Maranhense Afroempreendedor, com os se-
guintes objetivos: desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento 
e desenvolvimento dos empreendedores afro maranhenses;  Desenvol-
ver estratégias e ações para promover o empreendedorismo afro mara-
nhense no Estado do Maranhão, nos diversos setores da economia, com 
ênfase nos segmentos cultural, artísticos, turístico, estético e identitário; 
Promover e fortalecer o Empreendedorismo nas Comunidades Quilom-
bolas, Comunidades Tradicionais e de Terreiros; Promover ações que 
desenvolvam a conscientização e a mobilização da população negra 
maranhense que visem à igualdade de participação no mercado de tra-
balho;  Criar a Rede Estadual de Micro e Pequenos Afro empreende-
dores, a fim de possibilitar a troca de experiências, intercâmbios, de-
senvolvimento de negócios solidários para o fortalecimento econômico 
deste segmento.

Prevê ainda a propositura, que para a consecução dos objetivos 
deste Programa poderão ser celebrados convênios, ajuste e parcerias 
com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, 
estrangeiras ou internacionais cujos objetivos tenham afinidade com os 
temas abrangidos pelo Programa Estadual Maranhense Afroempreen-
dedor.

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-
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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 
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)

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 invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

275/2021, 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 nº 275/2021, nos termos 
do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 520 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Projeto de Lei nº 276/2021, de autoria do Senhor Deputado 

Ciro Neto, que “Incorpora rodovia municipal a malha rodoviária esta-
dual na forma que especifica.”   

O presente Projeto de Lei visa incorporar a rodovia municipal 
que liga a sede do Município de Mirador ao Município de Fernando 
Falcão, passando pelo povoado Conceição.

Primeiramente, se faz necessário salientar que no presente caso 
deve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o assunto.

No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de 06 
de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação.

No art. 39 da lei supracitada prevê que os Estados definirão, em 
legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que 
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sis-
tema Federal de Viação, vejamos: 

“Art. 39.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios defi-
nirão, em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura 
viária que comporão os respectivos sistemas de viação, em articula-
ção com o Sistema Federal de Viação.”

Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril de 
2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no art. 
3º estabelece que o Plano Rodoviário será revisto periodicamente com 
base em estudos globais e plano diretores de desenvolvimento visando 
a racionalização dos meios de transportes do Estado.

Já o art. 2º da Lei Estadual prevê que o mapa Rodoviário é elabo-
rado pela SINFRA, in verbis: 

“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado, 
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com base na 
Conceituação Metodológica constante do Anexo Único desta Lei, serão 
representadas no Mapa Rodoviário Estadual a ser elaborado pela 
SINFRA.”

Sendo assim, a definição do Mapa Rodoviário do Estado com-
pete ao Poder Executivo Estadual pelo fato das Rodovias Estaduais 
ser caracterizado como bem público de uso comum estadual adminis-
trado pelo Executivo e não pelo Legislativo.

Também se deve frisar que no caso em tela tem um agravante, a 
rodovia como o próprio texto do Projeto de Lei diz é municipal e 
classificado como bens de uso comum do povo (art. 99, I, do Código 
Civil) e sua incorporação através Lei de autoria do Poder Legisla-
tivo  Estadual configura-se como usurpação de bem público muni-
cipal e por via indireta viola o princípio da autonomia municipal.

VOTO DO RELATOR:

Diante exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
276/2021, por não cumprir os requisitos estabelecidos pela legis-
lação e por usurpar bem público municipal e em consequência o 
princípio da autonomia municipal. 

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 276/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                               __________________________
Deputado Ciro Neto                                                    __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 524 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 283/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 
Institui normas protetivas ao consumidor, associadas ao direito à infor-
mação e regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos 
consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

Em síntese, a proposição de Lei, sob exame, assegura ao consu-
midor o direito de ser informado previamente, por escrito, sobre a ins-
crição de dívida de sua responsabilidade em cadastro de inadimplentes 
no Estado do Maranhão, mediante correspondência enviada pelo órgão 
ou empresa mantenedora do referido cadastro para o endereço informa-
do pelo consumidor ao credor.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (inciso V e VIII, do 
art. 24 da CF/1988).3

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

A Suprema Corte já decidiu que:
[...] A competência do Estado para instituir regras de efeti-

va proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c 
o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma 
específica, adaptando as normas gerais de «produção e consumo» e de 
«responsabilidade por dano ao (...) consumidor» expedidas pela União 
às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação 
impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da 
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de com-
bustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

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

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, nos §§ 1º, 2º e 
3º, do art. 43, do CDC, estabelece que: 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas 
respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser 
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, 
não podendo conter informações negativas referentes a período 
superior a cinco anos. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais 
e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, 
quando não solicitada por ele. 

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 
dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 
arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 
eventuais destinatários das informações incorretas.. 

Além disso, o Diploma Consumerista estabelece que os órgãos 
públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados 
de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente, sendo que a divul-
gação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 
(art. 44, do CDC).

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao Pro-

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

V - produção e consumo; [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;[...]

jeto de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou in-
fraconstitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do 
consumidor, fortalecendo o direito à informação a bancos de dados, 
além de regulamentar o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos 
consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 283/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 283/2021, nos termos 
do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021.        

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

                                                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 534 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 236/2021, de autoria do  Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui 
e regulamenta a rotulagem de alimentos gordurosos e industrializados.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída insti-
tui e regulamenta a Rotulagem de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas 
conforme a legislação federal e legislações estaduais sobre rotulagem 
de onde deve constar claramente a informação nutricional aos consumi-
dores, para que os mesmos possam promover escolhas conscientes dos 
alimentos a serem consumidos.

Já no artigo segunda da propositura de lei, estabelece que fica 
criada na rotulagem dos produtos alimentícios, aos produtores e indus-
triais, com o intuito de cumprimento das normas nutricionais, a serem 
regulamentadas posteriormente, respeitadas a seguintes categorias:   
Óleos vegetais e gorduras;   Frutas, legumes e grãos;   Produtos à base 
de carne; Produtos da pesca;  Produtos lácteos;  Produtos à base de 
cereais;  Sopas, pratos compostos, pratos principais e sanduiches ; Sor-
vetes;  Outros

 Consta na justificativa da propositura de Lei sob exame, que o 
nosso País atravessa uma transição epidemiológica, cujos efeitos estão 
presentes pela quantidade de morbidez e mortalidade. Essa se define 
por fatores econômicos e sociais, estilos de vida e situações como falta 
de atividade física, alimentação inadequada, consumo de drogas, bem 
como outras situações. Esta situação é fruto de fatores econômicos, so-
ciais, políticos e culturais. Porque essa Estratégia Nacional é baseada 
em uma estrutura conceitual que nos apresenta um problema que é com-
posto de causas básicas, subjacente e imediatas que se faz necessário 
recorrer a diferentes atos para realizar a promoção de determinantes 
sociais positivos para saúde. Por sua magnitude, frequência, ritmo de 
crescimento e as pressões que exercem sobre o sistema pública de saú-
de, o sobre peso, a obesidade mórbida e as doenças não transmissíveis 
(DNT), em particular o diabetes mellitus tipo 2, que representam uma 
emergência na saúde, pois afetam de maneira importante a produtivida-
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de das empresas o desempenho escolar e o desenvolvimento econômico 
do país. Estamos frente a uma situação crítica que se não for atendida 
em curto ou médio prazo, pode comprometer nossa viabilidade como 
nação. Entre os fatores que definem as necessidades da saúde da po-
pulação se encontram as transições demográficas e epidemiológicas. O 
perfil demográfico do país está determinado principalmente por mudan-
ças na fertilidade, na mortalidade e na migração. O Brasil se encontra 
em um processo de transição demográfica, caracterizado pela diminui-
ção de população infantil, e grande maioria na idade produtiva e um 
aumento de adultos anciãos. Por outra parte, a transição epidemiológica 
se expressa em domínio de doenças não transmissíveis com o principal 
fator de morbidez e mortalidade no país. No Maranhão isso não é dife-
rente. E preciso conscientizar a população sobre seus hábitos alimenta-
res e incentivá-la disponibilizando instrumentos eficazes e necessários 
para a mudança de hábitos. 

Pela primeira vez na história visualizamos uma época onde as 
futuras gerações podem ver diminuir sua esperança de vida, acumulada 
historicamente. Esta situação não é só contrária a civilização, mas tam-
bém é principalmente anti evolutiva.

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

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

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

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

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

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária [...] V – criação, estruturação e atribuições 
das Secretárias 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 legislativo. 

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

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

Se, por um lado, somente a lei pode inovar o ordenamento jurídi-

co, por outro, ela só deve ser produzida se efetivamente se destinar a tal 
mister. Assim, uma norma que não inove o ordenamento jurídico, isto 
é, que não possua o atributo da novidade, será injurídica. Um exemplo 
é um projeto de lei que veicule comando idêntico a outro já previsto 
em uma lei ou na Constituição. Tendo em vista já existir regra positiva 
sobre o assunto, a edição de nova norma jurídica é desnecessária, por 
não inovar o ordenamento.

O presente projeto de lei trata de matéria que já foi tratada pelo 
Ministério da Saúde, por meio da ANVISA.

A ANVISA vem criando e atualizando normas sobre a rotulagem 
nutricional dos alimentos. A mais recente foi aprovada em outubro de 
2020. Tal norma adotou a rotulagem nutricional frontal, que é um sím-
bolo informativo na parte da frente do produto. A ideia é esclarecer o 
consumidor, de forma clara e simples, sobre o alto conteúdo de nutrien-
tes que têm relevância para a saúde.    

Para tal, foi desenvolvido um design de lupa para identificar o 
alto teor de três nutrientes: açúcares adicionados, gorduras satura-
das e sódio. O símbolo deverá ser aplicado na frente do produto, na 
parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelo nosso olhar

Além disso, a norma também obriga a apresentação da tabela de 
informação nutricional, já conhecida pelos brasileiros, mas que passou 
por alterações.

Portanto, o Projeto em análise possui vício de inconstitucio-
nalidade quanto à juridicidade.

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

236/2021 por possuir vício de inconstitucionalidade quanto à juridici-
dade.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 236/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 536 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 300/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Institui a Política de Redução das Emissões de Gases 
de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Flo-
restal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do Manejo 
Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono Flo-
restal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Maranhão, denominada Sis-
tema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e altera a Lei Estadual nº 11.000, 
de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo de atuação da Maranhão 
Parcerias - MAPA.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Política de 
Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Des-
matamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques 
de Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumen-
to de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos 
Ambientais e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Estado 
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do Maranhão, denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e 
altera a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o 
escopo de atuação da Maranhão Parcerias - MAPA.

O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, parte integrante do 
processo de planejamento, desenvolvimento e modernização, tem por 
finalidade estabelecer as bases políticas, estratégicas, programáticas 
e estruturantes para um processo permanente e integrado de redução 
das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento 
e da degradação florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono 
Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Esto-
ques de Carbono Florestal (REDD+), bem como de Gestão dos Ativos 
Ambientais e de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do Estado 
do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Sistema Jurisdi-
cional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão tem como objetivos, 
dentre outros, o de incentivar a manutenção e a provisão de serviços 
ambientais e estoque de carbono florestal e de vegetação nativa no 
território estadual, fomentar a criação de novos negócios, trabalho 
e renda oriundos dos ativos ambientais, bem como fortalecer cadeias 
produtivas sustentáveis e de baixas emissões de gases de efeito estufa.

Dentre os princípios que regem o Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, destacam-se o do desenvol-
vimento sustentável, da precaução e da prevenção, da cooperação 
entre os governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade, 
bem como o respeito aos conhecimentos, direitos e modo de vida dos 
agricultores familiares, povos indígenas e demais povos e comunidades 
tradicionais, como bem esclarece a Mensagem que acompanha a pro-
positura de Lei.

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição re-
laciona-se à instituição de Política Estadual, a proposição se insere no 
âmbito daquelas de iniciativa privativa do Governador a que se refere 
do art. 43, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão. 

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

Ademais, a Constituição Federal, dedica o Capítulo VI do Título 
VIII – Da Ordem Social à proteção do meio ambiente, estabelecendo 
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (art. 225).”

Além desse dispositivo abrangente, que confere unidade às de-
mais disposições referentes à proteção ambiental, dispersas na Cons-
tituição ou em normas infraconstitucionais, o art. 225 oferece funda-
mento de validade jurídica para uma série de instrumentos, como: (I) 
preservação e restauração de processos ecológicos, (II) manejo de es-
pécies e ecossistemas, (III) conservação da diversidade biológica, (IV) 
estabelecimento de unidades de conservação da natureza, (V) licencia-
mento ambiental, (VI) controle de bens e processos produtivos perigo-
sos e (VII) promoção da educação ambiental. Dispõe também sobre a 
recuperação de áreas degradadas, a responsabilização penal e adminis-
trativa dos agentes da degradação ambiental, a obrigação de reparar o 
dano ambiental e a localização de reatores nucleares.

De outro vértice, constata-se que a propositura de Lei sob exame 
está de conformidade com os dispositivos constitucionais acima men-
cionados e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também 
pontuou medidas necessárias à sua aplicabilidade.

 Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos re-
quisitos constitucionais de ordem formal e material, não havendo obje-
ções à sua aprovação.

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 300/2021 e, por 
conseguinte 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 300/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 545 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 274/2021, de autoria da Senhora Deputada Es-
tadual Helena Duailibe, que “Institui normas para o atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS de mulheres vítimas de violência e dá 
outras providências.” 

Nos termos da propositura de lei sob exame, fica instituída normas 
para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS - de lesões 
causadas por atos de violência contra a mulher. O Poder Executivo, por 
meio do SUS, deverá autorizar a realização gratuita de cirurgia plástica 
para reparação de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. 
Os hospitais e centros de saúde do SUS, ao receberem mulheres vítimas 
de violência, deverão informá-las, no atendimento, da possibilidade 
de acesso gratuito à cirurgia plástica para reparação e as providências 
necessárias para a sua realização.

Apesar da ementa da Proposição mencionar que institui normas 
para o atendimento pelo SUS de mulheres vítima de violência, o seu 
conteúdo é autorizando a realização de cirurgias plásticas repara-
dora para mulheres vítima de violência. 

Necessário destacar que já existe a Lei nº 13.239/2015, que 
“Dispõe sobre a oferta e a realização, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde - SUS, de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões 
causadas por atos de violência contra a mulher.” com mesmo conteúdo 
do Projeto em análise.  

Com efeito, de acordo com o art. 2º da Lei Federal acima men-
cionada já é obrigatório a realização da cirurgia plástica reparadora em 
todo SUS e na rede contratada e conveniada, vejamos: 

“Art. 2º São obrigatórias, nos serviços do SUS, próprios, con-
tratados e conveniados, a oferta e a realização de cirurgia plástica 
reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência 
contra a mulher.”

Tendo em vista que o SUS é um Sistema de Saúde Único se con-
figurando como um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, não 
há necessidade de uma lei estadual repetindo o que uma Lei Fede-
ral já estabelece como obrigatório o cumprimento por todos os entes 
federados.  

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

274/2021, em face à sua prejudicialidade pois já existe a Lei Federal 
nº 13.239/2015 tratando do assunto.

É o voto.
 PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
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votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 274/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 560 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 175/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a criação de ca-
dastro para utilização de equipamento de monitoração eletrônica 
pelo agressor nas garantias de efetividade das medidas protetivas 
de urgência.

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, fica criado o ca-
dastro para utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo 
agressor nas garantias de efetividade das medidas protetivas de urgên-
cia.

Prevê ainda o Projeto de Lei, que o suporte e o cadastro, serão 
realizados pelo Poder Executivo, onde o agressor receberá a tornozelei-
ra eletrônica, somente após a vítima ter denunciado a agressão na De-
legacia da Mulher e requerer a medida protetiva na Justiça,  bem como 
deverá se manter um perímetro de distância da vítima, que será conce-
dido de acordo com a avaliação de um juiz.

Com efeito,  a preocupação primária da análise da propositura de 
Lei decorre da regulação de atos e procedimentos administrativos, ma-
téria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade administrativa 
do Estado, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 
Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do Poder Legislativo, 
a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado
na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente admi-
nistrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do Poder 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administra-
ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de Lei ocupar-se 

da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder 
Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela 
em atos de planejamento, organização, direção e execução de ativida-
des inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder Legislativo, 
de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normati-
vos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa (art. 43, incisos III e V, da CE/89) e em consequência o 
Princípio da Separação de Poderes (parágrafo único, do art. 6º, da 
CE/89), padecendo de inconstitucionalidade formal. 

  Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

Por outro viés, a propositura de Lei, ora em análise, também se 
apresenta inconstitucional, por afronta à competência constitucional 
da União para legislar, privativamente, sobre direito penal (art. 22, I, 
CF/88). Lembrando que o uso da tornozeleira eletrônica serve tanto 
como medida cautelar alternativa à prisão – que é durante a investigação 
ou durante a instrução criminal – como quando já há uma condenação.

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

175/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere o 
disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89, bem 
como o art. 22, I, CF/88.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 175/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio           _________________________                                         
Deputado Wendell Lages             _________________________                                       
Deputado Neto Evangelista         _________________________                                           
Deputado Ciro Neto                     _________________________                                         
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 561 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 296/2020, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Assegura à pessoa afetada por nefropatia grave 
de natureza crônica equiparação a deficiente físico para fins de bene-
fícios.

Nos termos do presente Projeto de Lei, a pessoa afetada por ne-
fropatia grave de natureza crônica, que provoque desvantagem na in-
dependência física e na mobilidade será considerada pessoa portadora 
de deficiência para fins de obtenção de benefícios e de equiparação de 
oportunidades previstas na legislação estadual.

Convém relatar, que esta Douta Comissão Técnica Permanente, 
já analisou, anteriormente, Projeto de Lei no mesmo sentido (Projeto 
de Lei nº 285/2020, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Cur-
so, que “Assegura à pessoa afetada por nefropatia grave de natureza 
crônica que se enquadre no conceito definido na Lei n° 13.465, de 12 
de janeiro de 2000”), tendo a mesma se manifestado pela antijuricidade 
da matéria.

Destaca-se, por oportuno, que já existe a Lei nº 13.465, de 12 de 
janeiro de 2000, que é uma Lei do Estado de Minas Gerais, confor-
me documento em anexo a este Parecer.

Sendo necessário dizer que consoante o princípio federativo con-
sagrado na Magna Carta Federal, os Estados possuem autonomia que se 
caracteriza pela auto-organização e normatização própria, autogover-
no e autoadministração. Desta feita, as normas de um Estado federado 
não interferem e nem é aplicada em outro Estado federado.

Sendo assim, o Projeto de Lei é antijurídico por pretender apli-
car a Legislação de um Estado Federado em outro Estado, se tratando 
basicamente de uma aberração jurídica. 

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

296/2020, por ser antijurídico.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.    
                                                       
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                              __________________________
Deputado Rafael Leitoa                                               __________________________
Deputado Ciro Neto                                                __________________________
_______________________                                  __________________________
 

LEI Nº 13.465, DE 12/01/2000

Estabelece o conceito de pessoa 
portadora de deficiência para fins de con-
cessão de benefícios pelo Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Considera-se pessoa portadora de deficiência, para fins 
de obtenção dos benefícios previstos na legislação do Estado, aque-
la que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à 

orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neu-
ropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação ha-
bitual, para a interação social e para a independência econômica, em 
caráter permanente.

(Vide Lei nº 13.641, de 13/7/2000.)
(Vide art. 1º da Lei nº 17.248, de 27/12/2007.)
(Vide Lei nº 17.354, de 17/1/2008.)
(Vide Lei nº 17.355, de 17/1/2008.)
(Vide Lei nº 18.009, de 7/1/2009.)
(Vide Lei nº 18.940, de 14/6/2010.)
(Vide Lei nº 21.121, de 3/1/2014.)
(Vide Lei nº 21.458, de 6/8/2014.)
(Vide lei nº 21.459, de 6/8/2014.)
Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:
I – desvantagem na orientação a limitação da capacidade do indi-

víduo de situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e emitir 
respostas, decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audi-
ção, de tato, de fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro, com 
as seguintes especificações:

a) deficiência auditiva: limitação de ordem neurossensorial ou 
mista, em grau severo e profundo, com perda de 70% (setenta por cen-
to) ou mais da capacidade de audição, nos dois ouvidos;

b) deficiência visual: acuidade visual igual ou inferior a 10% (dez 
por cento), ou seja, 20/200 (vinte duzentos avos) na escala Snellen, in-
cluindo-se os casos de diplopia;

c) deficiência de fala: limitação grave da comunicação oral, perda 
total da fala ou necessidade de utilizar prótese vocal com adaptadores 
avulsos para se comunicar;

(Alínea acrescentada pelo art. 1º da Lei nº 22.927, de 12/1/2018.)
II – desvantagem na independência física e na mobilidade a limi-

tação da capacidade do indivíduo de desempenho autônomo das ativi-
dades da vida diária, caracterizada por:

a) ausência, paralisação ou dificuldade de movimentos dos mem-
bros inferiores ou superiores que acarretem grave problema de locomo-
ção, de ambulação ou equilíbrio;

b) necessidade de utilização de equipamentos, suportes, próteses 
ou órteses para o desempenho de suas atividades;

c) necessidade do auxílio de outra pessoa para a própria loco-
moção;

III – desvantagem de ordem neurológica ou psíquica o distúrbio 
comportamental incapacitante, de caráter transitório, que ocasione di-
ficuldades na execução de tarefas da vida diária e de atividades socioe-
conômicas.

Art. 3º – Cabe à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente, instituída pelo art. 3º da Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, 
dirimir as dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas 
situações fáticas.

Art. 4º – A legislação que trata da concessão de benefícios e da 
equiparação de oportunidades sociais para as pessoas portadoras de de-
ficiência fica subordinada aos critérios definidos por esta lei.

(Vide Lei nº 13.799, de 21/12/2000.)
(Vide Lei nº 14.367, de 19/07/2002.)
(Vide Lei n° 15.259, de 27/07/2004.)
(Vide Lei n° 15.380, de 29/09/2004.)
(Vide Lei nº 20.825, de 31/07/2013.)
Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias contados de sua publicação.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 

2000.

ITAMAR FRANCO
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves

Armando Gonçalves Costa



  42       TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 42
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 562 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

024/2021, apresentada pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que pro-
põe a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Policial Militar 
Antônio Ricardo Mendes Rabelo.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, o Senhor 
Antônio Ricardo, Policial Militar lotado no 33º Batalhão de Polícia em 
Colinas - MA exerceu ato de bravura e coragem no resgate de casal 
que foi vítima de acidente na MA-270. Ocorre que, no dia 22 de junho 
de 2021, houve um grave acidente com tombamento de uma carreta 
que transportava animais na via que liga Colinas à cidade de Mirador, 
por volta das 21 horas. Foram deslocadas duas guarnições ao local, a 
que o Senhor Antônio fazia parte chegou depois, permitindo-o concluir 
que a senhora estava presa nas ferragens. Diante disso, foi possível a 
retirada prévia apenas de uma criança de aproximadamente 2 anos de 
idade. Ressalta-se ainda que nenhum dos presentes queria prestar so-
corro aos acidentados tendo em vista que a carreta derrubou um poste 
e estava envolta na fiação elétrica. Embora o risco de ser eletrocutado 
fosse iminente, o casal agonizava por ajuda, fato esse que motivou o 
Senhor Antônio a subir na cabine e, ao final, liberar a perna da esposa 
que estava presa com o auxílio de uma alavanca disponibilizada por 
um caminhoneiro que parou para prestar ajuda. Ato contínuo, chegou 
ao local uma ambulância que disponibilizou prancha de resgate ao Se-
nhor Antônio Ricardo que pôde imobilizar a senhora para o desloca-
mento correto até o Hospital Socorrão de Presidente Dutra. Por meio 
da honrosa atuação do policial militar a senhora passou por dois pro-
cedimentos cirúrgicos exitosos permanecendo viva. O ato de coragem 
e de extrema relevância para a sociedade permitiu a sobrevivência de 
toda uma família, como bem esclarece o autor da Propositura. 

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que prestaram 
relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado do Mara-
nhão.

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 024/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
024/2021, nos termos do voto do Relator.

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

13 de julho de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 563 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
027/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que Estabelece as 
diretrizes para a Campanha Estadual de Vacinação da COVID-19 e dá 
outras providências.

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador 
argumenta que o referido Projeto possui vício de inconstitucionalidade.

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 recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

Através da Mensagem Governamental nº 064/2021, o Senhor 
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 
da Constituição Estadual, vetou integralmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa, nos 
termos do que estabelece o § 3º do artigo 47 da Constituição Mara-
nhense.  

Inicialmente, verificamos que o senhor Governador interpôs suas 
razões de veto à presente propositura em conformidade com o artigo 47 
e parágrafos da Constituição Estadual.

Esclarece a Mensagem Governamental, que as campanhas de va-
cinação em todo o território nacional devem seguir as estratégias do 
Plano Nacional de Imunização, instituído pela Lei Federal nº 6.259, 
de 30 de outubro de 1975, e as demais orientações oriundas do Mi-
nistério da Saúde. A vacinação contra a COVID-19 segue, em todo o 
Brasil, a mesma lógica. Por essa razão, não existe uma “Campanha 
Estadual” de Vacinação contra a COVID-19, mas sim a execução pelos 
demais entes federados (Estados, Distrito Federal e municípios), no 
âmbito de suas respectivas competências constitucionais, do Programa 
Nacional de Imunização, instituído pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975. O art. 13, caput e § 1º, da Lei Federal nº 14.124, de 
10 de março de 2021, expressamente prevê que a aplicação das vacinas 
contra a COVID-19 observará o previsto no Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação contra a Covid-19, o qual é atualizado e 
coordenado pelo Ministério da Saúde.

Em que pese ser possível a realização de adaptações regionais 
(desde que fundamentadas em critérios técnicos e científicos e nos 
princípios da prevenção e precaução), o estabelecimento de diretrizes e 
parâmetros para imunização é de competência da União visto que, nos 
termos do art. 3º da Lei Federal nº 6.259/1975 e do art. 16, inciso III, 
alínea “c”, e inciso VI, da Lei Federal nº 8.080/90, cabe à direção na-
cional do Sistema Único de Saúde a definição e coordenação das ações 
e estratégias relativas à vigilância epidemiológica.

Assim, considerando que as campanhas de imunização seguem 
diretrizes nacionais, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao seu 
art. 1º do Projeto de Lei                 nº 027/2021, haja vista sua total 
incompatibilidade com os princípios constitucionais que regem o Siste-
ma Único de Saúde e o Plano Nacional de Imunização e que atribuem 
à União a competência para coordenar as campanhas nacionais de 
imunização.

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao art. 2º da pro-
posta legislativa vez que a obrigatoriedade de divulgação, na internet, 
de informações acerca do quantitativo de vacinas adquiridas pelo Esta-
do, laboratório produtor, custo financeiro, grupos de vacinação, muni-
cípio de destino, dados de aquisição, estoque e distribuição já decorre 
do art. 14 da Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021.

Ademais, o Governador afirma que a Secretaria de Estado da 
Saúde efetivamente disponibiliza, em seu site oficial, dentre outras in-
formações, o quantitativo de doses da vacina contra a COVID-19 re-
cebidas e distribuídas, bem como indica a região a que os imunizantes 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021 43
foram destinados. Em cumprimento ao dever de transparência admi-
nistrativa e ao art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, o Estado do Maranhão também disponibiliza informações acerca 
dos gastos realizados para cumprimento de seu dever constitucional de 
garantir o direito à saúde.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Se-
nhor Governador. Isso porque a Lei Federal nº 6.259/75 prevê a com-
petência da União (Ministério da Saúde) para elaborar o Plano Nacional 
de Imunização que será praticada por todos os entes nacionais.

Além disso, o Ministério da Saúde elaborou o Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid 19, destinado aos 
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da va-
cinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e 
municipal. Elaborado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa 
Nacional de Imunizações, tem por objetivo instrumentalizar as instân-
cias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19. 

Há espaço para os entes estaduais realizarem adaptações de acor-
do com as especificidades locais, mas as diretrizes são emanadas pelo 
Ministério da Saúde. 

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto 
de Lei nº 027/2021, são convincentes, visto que a matéria tratada pade-
ce de vício de inconstitucionalidade.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 027/2021, por estar eivado de inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

nia votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de 
Lei nº 027/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 564 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

330/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que “Reco-
nhece a prestação dos serviços de atividade física e exercícios físicos 
como essenciais, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.”

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador 
argumenta que o referido Projeto de Lei possui vício de inconstitucio-
nalidade formal e material.

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

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de 
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como 
fundamento a inconstitucionalidade da Lei ou a carência do interesse 

público, podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi 
integral.

Na Mensagem nº 022/2021, esclarece o Governador do Estado, 
nas razões do veto total, que o Projeto de Lei em comento, pretende, 
em linhas gerais, reconhecer como essenciais no Estado do Maranhão, 
os serviços de atividade física e exercício físico, em academias de gi-
nástica e demais estabelecimentos que detenham a mesma finalidade. 
Outrossim, o Projeto prevê sobre a necessidade de observância das 
normas sanitárias editadas pela Secretaria de Estado da Saúde, dis-
sertando que essas deverão ser precedidas de decisão administrativa 
fundamentada em normas sanitárias e/ou de segurança pública.

Não obstante a nobre intenção da proposição, há de ser negada 
sanção ao Projeto de Lei nº 330/2020, pelas razões a seguir delineadas.

A Constituição da República estabeleceu um modelo de Estado 
no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamente au-
torizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao Le-
gislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração consti-
tui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização 
funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema cons-
titucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão 
de políticas públicas. Matérias estas que, nos termos do artigo 43, inci-
sos III e IV, da Constituição Estadual, são de competência privativa do 
Governador do Estado. Veja-se:

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

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

do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[grifo nosso]
Sobre o tema, destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal 

atribui ao Poder Público o dever de assegurar a todos, indistintamente, 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a 
proteção e a recuperação do direito fundamental à saúde, tratando-se 
de matéria cuja competência legislativa é concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII da CF/88).

Em vista disso, a União editou a Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas adotadas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus, atribuindo ao Chefe do Poder Executivo 
Federal a competência para dispor sobre os serviços públicos e ativi-
dades essenciais (art. 3º,                   § 9º).

O § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que 
“Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019.” prevê que os serviços essências serão de-
finidos por Decreto das autoridades federativas, enquadrando-se assim 
na competência administrativa do Poder Executivo. In verbis: 

“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão 
adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes me-
didas:

(...)
§ 9º A adoção das medidas previstas neste artigo deverá 

resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento 
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de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em 
decreto da respectiva autoridade federativa.”

A nível federal foi editado o Decreto nº 10.282/2020 que Regu-
lamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, “para definir os 
serviços públicos e as atividades essenciais.”

Já a nível estadual foi editado o Decreto nº 36.531/2021 onde no 
seu art. 3º, estabelece que as academias ou estabelecimentos congêne-
res na Ilha de São Luís não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade física do ambiente.

Nota-se que a regulamentação dos serviços essenciais, em neste 
período de pandemia, é matéria adstrita a competência administrativa 
do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Legislativo ter a inciativa 
de regular tal assunto. 

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto total ao 
Projeto de Lei nº 330/2020, em face da existência de vício de inconsti-
tucionalidade formal e material.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a 
razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de ví-
cio de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental 
são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

TOTAL aposto ao Projeto de Lei nº 330/2020, por vício de incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 330/2020, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto dos Senhores Deputados Doutor Yglésio e Neto Evangelista, com 
a abstenção do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

em 13 de julho de 2021.  
                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                       Vota contra
Deputado Wendell Lages                   Deputado Doutor Yglésio
_____________________                 Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 565 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 047/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Marcos Caldas, ao Município de BREJO – MA, pela 
comemoração do aniversário dos 151 anos de emancipação política, 
a ser comemorado no dia 11 de julho de 2021.

Em reconhecimento a população natural de Brejo e aos que 
por lá chegam oriundos dos mais diferentes lugares, e que juntos 
somam esforços contribuindo com o desenvolvimento social e eco-
nômico da cidade, como bem esclarece o autor da propositura.

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 047/2021 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 047/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 566 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 046/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Soldado da PMMA Antônio Ricardo Mendes Rabelo, lotado no 
33° BPM de Colinas, pela atitude de coragem, de forma heroica, 
não mediu esforço em arriscar sua própria vida para salvar um 
casal que se envolveu em um grave acidente MA-270.

Por fim, cumpre destacar a atitude heroica ao Soldado da 
PMMA Antônio Ricardo Mendes Rabelo, pela atitude de coragem, 
de forma heroica em defender um cidadão da sociedade maranhen-
se, como bem esclarece o autor da propositura.

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 046/2021 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 046/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 567 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 045/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Sindicato dos Profissionais da Educação e Servidores Municipais 
de Peri Mirim (SINDPROESPEM), através de seu presidente Nilson 
França Oliveira, e do vice- presidente Lourival Diniz Ribeiro, em 
respeito ao Ato público realizado buscando a valorização dos professo-
res e dos servidores público do município de Peri Mirim.

Vale destacar o trabalho do Sindicato dos Profissionais da 
Educação e Servidores Municipais de Peri Mirim (SINDPROES-
PEM), que realizou um ato público com propósito de buscar a valo-
rização e a efetivação dos direitos do Plano de Cargos e Carreira da 
categoria, através das Leis Municipais nº 159 e 160/2020.

Contudo, em respeito ao SINDPROESPEM, aos servidores, 
e a população do Município de Peri Mirim, nosso mandato é pau-
tado na educação, e jamais poderíamos deixar de estar presente e 
levantar essa bandeira, em respeito a todos os professores que de 
forma organizada, respeitando o distanciamento, esteve à frente da 
Prefeitura Municipal de Peri Mirim, reivindicando seus direitos, 
e que o Prefeito, cumpra as leis municipais nº 159 e 160/2020, em 
respeito aos professores e servidores do Município.

Muito importante também destacar que a educação possui 
um papel importante dentro da sociedade, assim como os profes-
sores, visto que, através deles que adquirimos o conhecimento. Por 
tudo isso, parabenizamos e externamos admiração SINDPROES-
PEM, pela luta em defesa da educação, como bem esclarece o autor 
da propositura.

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 045/2021 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 045/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 568 / 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 079/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Insere a cobertura de 
vacina contra o Covid-19 como obrigação dos planos e seguro pri-
vados de assistência à saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

A propositura de Lei sob exame visa incluir a obrigatoriedade de 
cobertura de vacina contra o COVID-19 pelos planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde, imediatamente, de forma não onerosa, aos 
seus usuários.

Não poderá ser imposta qualquer cobrança de prestação financei-
ra imediata aos seus associados, consumidores e/ou dependentes, sendo 
o valor da vacina contra o COVID-19 diluída na composição de custos 
das mensalidades, na forma da Lei Federal nº 9.656/1998.

Também será reembolsável aos usuários o valor desembolsado, 
nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo 
beneficiário, titular ou dependente, com a aquisição de Vacina contra 
COVID-19, quando não for possível a utilização de serviços próprios, 
contratados ou credenciados pelas operadoras, de acordo com a relação 
de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 
plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à opera-
dora da documentação adequada.

A Constituição Federal de 1988 atribui à União a competência 
para legislar e fiscalizar seguros e operações relacionadas ao tema e 
sobre Direito Civil (CF/88, art. 21, I e VII e 22, VII) 

Os planos de saúde são equiparados à lógica dos contratos de 
seguro4, consoante entendimento consolidado no âmbito da Suprema 
Corte.

Apesar de aparentemente se tratar de matéria vinculada ao di-
reito do consumidor, e, portanto, de competências concorrentes entre a 
União, Estados e Municípios (CF/88, art. 24, V e VIII), na realidade, diz 
respeito a ampliação do rol de procedimentos e eventos em saúde, 
o que requer uma uniformidade de tratamento em todo território 
Nacional, e, além disso, interfere no equilíbrio atuarial e financeiro 
dos contratos de prestação serviços de saúde suplementar, afastan-
do a competência dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a 
matéria.5

Nesse sentido, a Suprema Corte tem entendimento consolidado: 
Lei estadual que fixa prazos máximos, segundo a faixa etária dos 

usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de plano de 
saúde. (...) Por mais ampla que seja, a competência legislativa con-
corrente em matéria de defesa do consumidor (CF/1988, art. 24, V e 
VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca 
de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida 
na competência da União Federal para legislar sobre direito civil 
(CF/1988, art. 22, I).[...](ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, j. 13-8-
2014, P, DJE de 25-8-2014.)

É certo que em recente decisão, ADI 4512/MS, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu que “é constitucional lei estadual que obrigue 
os planos de saúde a fornecerem aos consumidores informações e 
documentos justificando as razões pelas quais houve recusa de algum 
procedimento, tratamento ou internação6”, entretanto, sem nenhuma 
interferência equilíbrio econômico e financeiro nos contratos firmados 
entre as operadoras e usuários de plano de saúde suplementar.

No exercício dessa competência privativa da União, o § 4º, do 
art. 10, da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece 
que “a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de pro-
cedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas 
pela ANS”7.
4  [...] A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da operacio-
nalização dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, interferindo nas 
relações contratuais estabelecidas entre médicos e empresas. Consequentemente, 
tem por objeto normas de direito civil e de seguros, temas inseridos no rol de 
competências legislativas privativas da União (art. 22, I e VII, da CF). Os planos 
de saúde são equiparados à lógica dos contratos de seguro.[ADI 3.207, rel. min. 
Alexandre de Moraes, j. 12-4-2018, P, DJE de 25-4-2018.]
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Assim sendo, o art. 4º, III, da Lei Federal nª 9.961 de 28 de 

janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS, dispõe que caberá Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, é claro ao estabelecer que caberá ANS “elaborar o rol de pro-
cedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica 
para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas 
excepcionalidades”.8

Dessa forma, o legislador infraconstitucional atribuiu ao Órgão 
técnico de regulação a competência para editar e atualizar o rol de co-
bertura mínima aos usuários dos planos de saúde.

Em virtude disso, a Resolução Normativa nº 457, de 28 de maio 
de 20209, alterou a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de no-
vembro de 2017(dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde no âmbito da Saúde Suplementar), para regulamentar a cobertura 
obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para a infecção pelo 
Coronavírus (COVID-19).

Sendo assim, a presente proposição além do vício material e le-
gislativa (CF/88, art. 21, I e VIII e 22, VII), é injurídica por tratar de 
tema amplamente regulado por normal no âmbito Federal, Resolução 
Normativa nº 457, de 28 de maio de 2020, entidade reguladora do setor 
de Saúde Suplementar, no amplo exercício da competência normativa, 
prevista na Lei Federal nª 9.961 de 28 de janeiro de 2000.

Apesar da situação excepcional decorrente da crise sanitária de-
corrente da Pandemia causada pela covid-19, e da nobre iniciativa do 
parlamentar, na defesa do consumidor e usuário de planos de saúde, 
não se deve perder de vista que a implementação de tais medidas, sem 
analisar ou levar em consideração o sistema de forma integrada, poderá 
impactar diretamente a própria continuidade da prestação dos serviços 
de saúde suplementar como um todo no País.

Sendo assim, o projeto em análise possui vício intransponível de 
inconstitucionalidade formal quando a competência legislativa e mate-
rial (CF/88, art. 21, I e VIII e 22, VII), além de ser injurídica ao tentar 
dispor de tema já regulado por agência reguladora competente, no caso 
específico à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

079/2021, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 079/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 569 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e legali-

dade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei n° 226/2019, de autoria do 
Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Proíbe a cobrança de “taxa de 
conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na com-

 

pra de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas e 
outros similares, feita pela internet, no âmbito do Estado do Maranhão, 
e dá outras providências.

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador 
argumenta que o referido Projeto de Lei possui vício de inconstitucio-
nalidade.

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 recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da Lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi integral.

Na Mensagem nº 029/2021, esclarece o Governador do Estado, 
nas razões do veto total, que o Projeto de Lei, em comento, em linhas 
gerais, objetiva proibir, em todo o Estado do Maranhão, a cobrança 
de taxa de conveniência por sites e aplicativos de dispositivo móvel 
quando da compra, pela internet, de ingressos em geral, a exemplo de 
ingressos para shows, peças de teatros, cinemas e similares (art. 1º). 

Nos termos da proposta legislativa (art. 2º), considera-se taxa de 
conveniência “toda cobrança de um percentual de valor ou outro valor 
fixo predeterminado dos ingressos na venda feita por sites e/ou aplica-
tivos de dispositivo móvel na internet”. O descumprimento da norma 
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (art. 
3º). 

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao Projeto de Lei nº 226/2019 pelas razões a seguir delineadas. 

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

A opção pela economia de mercado baseia-se na crença de que a 
competição entre os agentes econômicos e a liberdade de escolha dos 
consumidores produzirão os melhores resultados sociais (GONÇAL-
VES, 2020). 

Desse modo, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado 
na ordem econômica para proteção do consumidor não pode contrariar 
ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essen-
ciais. No regime constitucional vigente, marcado pela livre iniciativa, o 
legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir 
espaços relevantes da iniciativa privada.

Ao proibir a cobrança de taxa de conveniência quando da ven-
da de ingressos por meio de canais alternativos, a exemplo de sites e 
aplicativos de dispositivos móveis, a proposta legislativa acaba por in-
viabilizar a exploração da atividade econômica por parte das empresas 
cujo objeto principal seja a venda de ingressos, o que é incompatível 
com princípio da livre iniciativa.

Por todo o exposto, verifica-se que a proposta legislativa em 
comento, na intenção de estabelecer norma de proteção e defesa do 
consumidor, acaba por fixar proibição incompatível com o princípio 
da livre iniciativa e com entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.737.428 - RS. Ante o vício 
de inconstitucionalidade material, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 226/2019. 

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a 
razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de ví-
cio de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental 
são convincentes.

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

Projeto de Lei nº 226/2019, por encontrar-se eivado de vício de in-
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constitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 226/2019, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto dos Senhores Deputados Doutor Yglésio e Neto Evangelista. 

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

em 13 de julho de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 570/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 048/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao 32º Aniversário da Guarda Municipal de São Luís, na pessoa 
do Secretário Marcos Affonso.

A Guarda Municipal de São Luís, criada pela Lei nº 2.968 
de 06 de julho de 1989, é uma corporação uniformizada e armada, 
subordinada à Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, 
regida sob a égide da hierarquia e disciplina. São mais de três déca-
das de bons serviços prestados à sociedade ludovicense. 

Cumpre ressaltar que a prioridade na gestão da guarda mu-
nicipal, é trabalhar pela valorização dos profissionais e a moder-
nização para que possamos prestar um serviço cada vez melhor à 
sociedade, como bem esclarece o autor da propositura.

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 048/2021 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 048/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 571 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 337/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a Semana Estadual do Incen-
tivo ao Ciclismo no Maranhão e dá outras providências. 

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
Semana Estadual do Incentivo ao Ciclismo no Maranhão, a ser come-
morada, anualmente, na primeira semana do mês de novembro. 

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.699 de 28 de setembro 
de 2012, que Institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão a 
Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo e dá outras providências.

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

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

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

Lei nº 337/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 9.699, de 28 de setembro de 2012, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 337/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 13  de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 572 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

025/2021, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman à Pro-
fessora Doutora Filomena Regina Barbosa Gomes Galas, e dá outras 
providências.

Registra a Justificativa da autora da propositura de Lei, que a 
Doutora Filomena Regina é associada da Disciplina de Anestesiologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 
Supervisora do Serviço de Anestesiologia e Terapia Intensiva Cirúrgica 
do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (InCor HCFMUSP), Coordena-
dora da UTI Cardiológica e Anestesiologista do Hospital Sírio Libanês 
(HSL), Membro da ELSO (Extracorporeal Life Support Organization), 
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Membro da Comissão Científica da Sociedade Paulista de Terapia In-
tensiva (SOPATI), Membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia 
(SBA), Presidente da Comissão de Pós-Operatório de Cirurgia Cardio-
vascular na Divisão de Pesquisa da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB), Membro da Equipe Especializada junto a Estabe-
lecimentos de Saúde para a retirada e realização de Transplantes de 
Coração Adulto e Infantil e Transplante de Pulmão, de acordo com 
Portaria SAS 838,755, 533 e 238 da Secretária de Saúde do Estado de 
São Paulo, Supervisora do Programa de Complementação Especiali-
zada em Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica e Anestesiologia do 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (InCor HCFMUSP), Coordena-
dora da Liga de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Fundadora do 
Instituto Florence de Ensino no Estado do Maranhão e Orientadora 
do Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. Graduou-se em Medicina na 
Universidade Federal do Maranhão, Residência em Anestesiologia no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HCFMUSP), Título de Especialista em Terapia Intensiva 
pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Áreas de 
interesse em Medicina: Anestesiologia e Terapia Intensiva Cirúrgica.

Doutora Filomena Regina é também autora de inúmeros Capítu-
los de Livros Publicados; Resumos expandidos publicados em anais de 
congressos; Produções bibliográficas; Trabalhos Técnicos; Entrevis-
tas, mesas redondas, programas e comentários na mídia; Redes sociais, 
websites e blogs; Teses de doutorado; Iniciação científica e Partici-
pação em vários eventos, congressos, exposições e feiras, e inúmeros 
projetos de pesquisas.

  É relevante destacar também que a Doutora Filomena Regina 
Integrou a Comissão Científica da Sociedade Paulista de Terapia 
Intensiva - SOPATI, no período de 1999 a 2010. Membro da Equipe 
especializada junto a estabelecimentos de saúde para a retirada e 
realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo humano, conforme Portarias do Ministério da Saúde: - 
Transplante de Coração Adulto e infantil - D.O. nº 6128/03/12 seção 1 
p.106; Transplante de Válvula cardíaca; Portaria SAS nº 755, de 30 de 
dezembro de 2010; Transplante de Pulmão; Port. SAS 533 12.06.12 e 
D.O nº 11313/06/12 Seção 1 p.72. Membro da Subcomissão de Análise 
de Informações sobre pacientes -SAIP do Instituto do Coração (InCor) 
do Hospital das Clínicas da FMUSP, na qualidade de representante 
das Unidades de Terapia Intensiva desde 21 de outubro de 2008 até a 
presente data. Realizou atividades como TUTOR na Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo - CEDEM Dentro de Desenvolvi-
mento em Educação Médica no período de janeiro a dezembro de 2002; 
e de janeiro a dezembro de 2003. Participou como membro do Comitê 
Externo de Seleção dos trabalhos de Iniciação Cientifica, realizado em 
27 de junho de 2017.

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 025/2021, 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 nº 
025/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                    
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 573 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

026/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Doutor Eduardo Salim Braide.

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que Eduar-
do Salim Braide, nasceu em São Luís - MA, no dia 12 de janeiro de 
1976, filho de Antônio Carlos Braide e Antônia Braide. Formou-se em 
Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no ano 2000 
é advogado, casado com Graziela Braide e pai de 3 filhos Maria Anto-
nia, Luís, Manuela. Eduardo Braide foi diretor-presidente da Compa-
nhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) de 2005 a 2006 
e vice presidente nacional da Associação das Empresas de Saneamento 
Básico Estadual, no mesmo período. Na Caema, Eduardo Braide rea-
lizou concurso público para mais de 1.000 vagas. Também foi o res-
ponsável pela criação do Programa Água em Minha Casa, que serviu 
para aumentar o IDH das cidades mais pobres do Maranhão, além do 
Programa Ação Ambiental e de Educação Ambiental. Modernizou o 
atendimento da Companhia com a criação do site, facilitando o acesso 
dos clientes aos serviços. Implantou vários sistemas de abastecimento 
em São Luís. Entre os anos de 2009 e 2010, Eduardo Braide exerceu o 
cargo de secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís, 
em que realizou, dentre muitas atividades, a parceria entre a Prefeitura 
de São Luís e as Associações e Uniões de Moradores para o recebimen-
to de cursos de capacitação e qualificação realizados à comunidade 
pelo Sesi/Senai, com o apoio do Banco Mundial (Bird), executado por 
meio do Programa Bacia do Bacanga.

Sua trajetória na política
Eduardo Braide se elegeu Deputado Estadual em 2010 pelo 

Partido da Mobilização Nacional (PMN), com apoio político do pai, 
Carlos Braide, que somava cinco mandatos na Assembleia Legislati-
va do Maranhão. Quatro anos depois, foi reeleito. Foi eleito Deputado 
Estadual com 26.792 votos pelo PMN. Foi o 2° vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, no biênio 2011 / 2014. Assumiu a presidência 
do PMN no Estado do Maranhão em julho de 2011. Em 2014, Eduardo 
Braide foi reeleito Deputado Estadual pelo PMN com 47.519 votos.

No ano de 2015, Eduardo Braide chegou a liderar o maior blo-
co de parlamentares da ALEMA, governista. Porém, a partir de 2016, 
ao ver que não teria o apoio do governador para concorrer à prefei-
tura, mudou de lado e passou a ser crítico ferrenho de Flávio Dino. 
Em seus dois mandatos como Deputado Estadual, Braide propôs 328 
matérias legislativas, de acordo com o site da Assembleia Legislativa 
do Maranhão. 

Em 2016, Eduardo Braide foi candidato a prefeito de São Luís 
- MA. 

Nas eleições de 2018 foi eleito Deputado Federal pelo Mara-
nhão. Como Deputado Federal, até agora, fez parte da autoria de 
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202 matérias - a maioria dentro dos temas ‘política e administração 
pública’ (175), ‘trabalho, previdência e assistência’ (102) e ‘direitos 
humanos’ (28), segundo o Portal da Câmara dos Deputados. Uma das 
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) dele foi a criação do Fun-
do Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer.

Nas eleições de 2020, foi eleito Prefeito de São Luís, com 55,53% 
dos votos válidos no 2º Turno.

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 026/2021, 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 
026/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           _________________________
Deputado Neto Evangelista                                       _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 574 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 342/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto, que Institui o Dia do Motociclista, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de junho. 

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado, no âmbito do 
Estado do Maranhão, o Dia do Motociclista, bem como fica incluído 
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão. 

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado- 
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é impor-
tante 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:
 Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Lei nº 342/2021, ora apresentado, podendo adentrar ao ordenamento 
jurídico pátrio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 342/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021. 

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                    _________________________
Deputado Wendell Lages                                            _________________________
Deputado Neto Evangelista          _________________________                                
Deputado Rafael Leitoa                                                                                                                                                                                                      
Deputado Doutor Yglésio                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 576 /2021
RELATORIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 269/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Mical Damasceno, que “Altera o parágrafo 1° e 
acrescenta o parágrafo 4°, no art. 4°, da Lei n° 11.325 de 18 de 
agosto de 2020”.

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, visa alterar o pará-
grafo 1° e acrescentar o parágrafo 4° ao art. 4°, da Lei n° 11.325, de 18 
de agosto de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 [...]
“Art. 4° - .......................................................................................

.....................................
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§ 1° - A Bíblia será um dos livros incorporado no acervo 

bibliográfico indicado pela Comissão de Remição pela leitura.
[...]
§ 4° - Assim como os demais livros, a Bíblia constará como livro 

de leitura facultativa.”
Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-

posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos. 
O projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 

Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica 
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa 
de Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

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

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

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

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

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

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

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades 
públicas conforme induz os art. 1º da proposição, o qual altera a com-
petência da Comissão da Remição pela da Leitura, que será presidida 
pela Supervisão de Educação da Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciária (art. 17 da Lei nº 10.606 de junho de 2017). 

O art. 4º da Lei Estadual nº 10.606/2017, que criou o Projeto “Re-
mição pela Leitura, determina a remissão de parte da pena pela leitura 
mensal de uma obra literária, clássica, científica ou filosófica, dentre 
outras, previamente selecionadas pela Comissão de Remição pela Lei-
tura e pela elaboração de relatório de leitura ou resenha, nos termos 
desta Lei. 

O art. 19 da referida Lei, determina que a Comissão da Remi-
ção pela da Leitura será responsável por: relacionar as obras literárias 
que compõem as ações da Remição da Pena por Estudo pela Leitura;  
atualizar periodicamente os títulos das obras literárias do acervo das 
ações da Remição da Pena por Estudo pela Leitura;  orientar os internos 
custodiados alfabetizados sobre como elaborar relatórios de leitura e 
resenhas; realizar a orientação de escritas e reescritas de textos para a 
elaboração dos relatórios de leitura e das resenhas;  corrigir a versão 
final dos relatórios de leitura e das resenhas;  elaborar declaração men-
sal ou quando solicitada, relativa à leitura das obras literárias, contendo 
carga horária e aproveitamento escolar para fins de remição pela leitura. 
emitir atestado para fins de remição. 

Como se vê, nos termos que a proposição se apresenta, modifi-
cando a estrutura da presente política pública de remissão, há uma inge-
rência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir e alterar 
competência/atribuições a órgãos públicos.  

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas de governo, uma vez que a 
elaboração e a execução de plano/programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a 
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 269/2021, 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 269/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021. 
                                                                
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                              __________________________
Deputado Wendell Lages                                              __________________________
Deputado Ciro Neto                                                __________________________
_______________________                                  __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 577 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 305/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a semana de orientação, 
prevenção e combate a dependência tecnológica, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

 A proposição de Lei em epígrafe, visa instituir a semana de 
Orientação, Prevenção e Combate a Dependência Tecnológica, no Es-
tado do Maranhão.  A semana de orientação, prevenção e combate a 
dependência tecnológica deverá integrar o calendário anual de campa-
nhas institucionais da Secretaria do Estado da Saúde, sendo realizada na 
última semana do mês de março.

Primeiramente, se faz necessário destacar que tramitou nesta 
Douta Comissão, o Projeto de Lei nº 524/2019, de autoria da Senhora 
Deputada Thaíza Hortegal, que Institui, no Calendário Oficial de Even-
tos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização, Pre-
venção e Combate à Dependência Tecnológica, com a mesma essência, 
já tendo sido aprovado na forma de substitutivo.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 305/2021.
É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 305/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021. 
                                                                
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                  __________________________
Deputado Doutor Yglésio         __________________________                                           
Deputado Wendell Lages                                                    __________________________
Deputado Neto Evangelista        __________________________                                            
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 578 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 313/2021, autoria do 
Senhor Deputado Ariston Sousa, que Dispõe sobre a instituição da Polí-
tica Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista - PEPTEA, e estabelece diretrizes para sua consecução.

Nos termos da proposição de Lei, fica instituída a Política Esta-
dual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista - PEPTEA, e estabelece diretrizes para sua consecução.  Para 
os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista - TEA aquela com síndrome clínica caracterizada na forma dos 
seguintes itens: deficiência persistente e clinicamente significativa da 
comunicação e da interação sociais, manifestada por: deficiência mar-
cada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
ausência de reciprocidade social;  padrões restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por compor-
tamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 
sensoriais incomuns; por excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; e por interesses restritos e fixos, não ne-
cessariamente implicando em déficit intelectual.  

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.379, de 11 de dezembro 
de 2020, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, as diretrizes 
para a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista - TEA.

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.

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

Lei nº 313/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.379, de 11 de dezembro de 2020, o 
qual possui o mesmo sentido.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 313/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 579 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 312/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “Assegura prioridade a crian-
ças e adolescentes com transtorno de espectro autista (TEA), trans-
torno de déficit de atenção (TDAH) e altas habilidades para matrícula 
em escolas públicas próximo a sua residência”.

Nos termos da proposição de Lei, fica assegurada prioridade a 
crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista (TEA), trans-
torno de déficit de atenção (TDAH) e altas habilidades para matrícula 
em escolas públicas próximo a sua residência.  Determina que os pos-
tulantes as vagas de que trata esta lei, deverão apresentar, no ato da 
matrícula laudo emitido por equipe multiprofissional especializada.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.614, de 1º de junho de 
2012, que Dispõe sobre o direito de matrícula, em estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual próximos, de pessoas com deficiência, 
e dá outras providências.

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

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a 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.

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

Lei nº 312/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 9.614, de 1º de junho de 2012, o qual 
possui o mesmo sentido.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 312/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 582 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade juridici-

dade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 302/2021, 
de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que “Determina a 
construção e implementação de caminhos de acesso para cadeirantes 
nas praias do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

Nos termos da presente propositura de lei, o Poder Executivo Es-
tadual deve firmar parcerias com as administrações públicas municipais 
para construção e implantação de caminhos de acesso para cadeirantes 
nas praias do litoral maranhense.

Entende-se por caminhos de acesso, construção ou implantação 
de meios que proporcione o deslocamento de cadeirantes entre a praia 
de areia até o nível do mar.

 Conforme o art. 18 da Magna Carta Federal a organização po-
lítico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
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União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos desta Constituição.

O Poder Público Municipal possui auto-organização e normati-
zação própria, autogoverno e auto-administração que nada mais é que 
as competências administrativas, tributárias e legislativas extraídas di-
retamente da Constituição Federal, não podendo o Poder Legislativo 
Estadual interferir na administração dos Municípios estabelecendo atri-
buições aos mesmos sem sustentação Constitucional, sob pena de tais 
atos padecerem de inconstitucionalidade.

A Constituição Federal no seu art. 30, inciso I, estabelece que é 
de competência do Município os assuntos de interesse local e a ques-
tões urbanísticas e de acessibilidade das praias enquadra-se como 
matérias de interesse local.   

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local cuja a 
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente normatizar 
matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela Constitui-
ção Federal. Acerca da matéria de fundo, atinente ao interesse local do 
ente municipal, é primorosa a lição de Alexandre de Moraes, que afirma 
“interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais di-
retamente às necessidades do Município, mesmo que acabem gerando 
reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União)” 

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

302/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade, visto que a matéria 
sob exame é da competência legislativa dos Municípios.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 302/2021, 
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Neto 
Evangelista.

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

em 13 de julho de 2021.  
                                                          
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                               Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages                                            ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                              ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 583 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 322/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a 
proibição do uso de veículos de tração animal em área urbana e a sua 
substituição por veículo de propulsão humana no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências”.

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, fica proibida a circu-
lação de veículos de tração animal – VTA, em vias públicas urbanas no 
âmbito do Estado do Maranhão, nas cidades do Maranhão com mais de 
80.000 habitantes.

Convém relatar, que esta Douta Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, já se manifestou, anteriormente, sobre o mesmo tema, 
através do Parecer nº 753/2020, pela inconstitucionalidade da matéria 
constante da propositura de Lei.

O Município é um dos integrantes de Sistema Nacional de Trân-
sito, deste modo responsável pelo planejamento e pela implantação de 
uma Política do Trânsito, desde a organização, fiscalização, sinalização, 
imposição de penalidades, buscando sempre uma educação para o tran-
sito seguro, a teor do que dispõe o art. 5º do CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro). Portanto, como toda Administração, a do Trânsito pode mo-
tivar responsabilidade para o Município.

A Constituição Federal, no sistema de repartição de competência 
entre entes federados, previu regras e princípios do sistema federativo, 
previstas expressa e implicitamente, ficando a cargo da União as temá-
ticas gerais, aos Estados as setoriais/regionais (de forma suplementar) 
e aos Municípios àquelas que dizem respeito ao interesse local, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição (art.18, da CF/88), reconhe-
cendo aos municípios a autoadministração e a autolegislação, deixando 
claro a descentralização do poder politico entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.   

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 30, I e II, são 
encontradas as competências administrativas e legislativas dos municí-
pios, que garantem a autonomia a este ente, contemplando o conjunto 
de competências e matérias legislativas para os municípios, senão veja-
mos, (princípio federativo).

Art. 30. Compete aos Municípios: (EC no 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que cou-

ber;
(...)
Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local cuja 

competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente normatizar 
matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela Constitui-
ção Federal. Acerca da matéria de fundo, atinente ao interesse local do 
ente municipal, é primorosa a lição de Alexandre de Moraes, que afirma 
“interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais di-
retamente às necessidades do Município, mesmo que acabem gerando 
reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União)”. 

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

O tráfego urbano define-se pelo seu próprio qualitativo, como 
assunto de interesse peculiar da cidade, consequentemente, da compe-
tência das autoridades municipais. Da mesma forma, o tráfego interur-
bano ou intermunicipal e o interestadual, como indica a sua própria 
designação, estão colocados fora da alçada do município. 

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 322 

/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade, visto que a matéria sob 
exame é da competência legislativa dos Municípios.

É o voto

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 322/2021, nos termos do 
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voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 584 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 271/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Classifica o Doente Renal 
Crônico como Pessoa com Deficiência, para fins de fruição de direitos 
assegurados na Constituição do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

 A proposição de Lei, em epígrafe, classificada como pessoa com 
deficiência física a pessoa com diagnóstico de doença renal crônica, 
para fins de fruição dos direitos assegurados na Constituição do Estado 
do Maranhão e na legislação infraconstitucional de proteção às pessoas 
com deficiência.

Primeiramente, se faz necessário destacar que já tramitou nesta 
Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei 
nº 042/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que  
Classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência, para 
fins de fruição de direitos assegurados na constituição do Estado do 
Maranhão, com a mesma essência, já tendo sido aprovado na forma do 
texto original.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 271/2021.
É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 271/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021. 
                                                                
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                              __________________________
Deputado Rafael Leitoa                                               __________________________
Deputado Wendell Lages                                              __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 585 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 218/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Andreia Rezende, que Dispõe sobre a obrigato-
riedade de que seja assegurado o direito a acompanhante para Pessoa 
com Deficiência durante período de Internação, mesmo em tempos de 
Calamidade Pública e dá outras providências.

 A proposição de Lei em epígrafe, fica assegurado direito a acom-
panhante ou a atendente pessoal à pessoa com deficiência internada ou 
em observação, ainda que seja decretado estado de calamidade pública, 
sítio, defesa ou emergência, devendo o órgão ou a instituição de saúde 
proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo in-
tegral.  

Primeiramente, se faz necessário destacar que tramitou nesta 
Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei 
nº 155/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que Dis-
põe sobre a obrigatoriedade da garantia de acompanhante ou atendente 
pessoal para pessoas com deficiência em situação de atendimento ou 
internação em tempos de pandemia,  com a mesma essência, já tendo 
sido aprovado na forma do texto original.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 218/2021.
É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 218/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 13 de julho de 2021. 
                                                                
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                              __________________________
Deputado Rafael Leitoa                                               __________________________
Deputado Ciro Neto                                                    __________________________
Deputado Wendell Lages                                              __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 586 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar Estadual 

nº 007/2021, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Comple-
mentar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras provi-
dências.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, 
a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da 
presente proposição, nos âmbitos formal e material. Referida análise 
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far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum vício insanável, o mé-
rito da matéria não poderá ser examinado, por mais relevante que seja.

A Propositura de Lei sob exame propõe alterar o parágrafo 2º do 
art. 18 e o parágrafo 1º do art. 22, ambos da Lei Complementar nº 14, 
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judicia-
rias do Estado do Maranhão), dispondo sobre a estrutura de órgãos do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Art. 18. ... 
...
§ 2º São nove as câmaras isoladas, divididas em duas criminais 

e sete cíveis. ... 
.......................................................................................................

.......................
Art. 22. ... 
§ 1º A Seção Cível funcionará com, pelo menos, doze 

desembargadores, não incluído o presidente; as duas câmaras 
cíveis reunidas funcionarão, as Primeiras, com no mínimo sete 
desembargadores; e as Segundas, com no mínimo seis desembargadores; 
e as Câmaras Criminais Reunidas, com quatro desembargadores; 
incluindo na contagem do quórum das três câmaras reunidas os 
respectivos presidentes.

Ademais, a propositura prevê a transformação na 7ª Câmara Cí-
vel uma das câmaras criminais, sendo as demais denominadas 1ª e 2ª 
Câmaras Criminais.

Em suma, a propositura de Lei visa a transformação de uma das 
três Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça na 7ª Câmara Cível. As-
sim, as nove câmaras isoladas do Tribunal passarão a ser divididas em 
duas criminais e sete cíveis.

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei 
Complementar, que a medida, ora proposta, justifica-se em razão do 
considerável incremento verificado na distribuição de processos para 
as Câmaras Cíveis, verificado a partir de dados consolidados pela As-
sessoria de Gestão Estratégica e Modernização desta Corte, desde o 
ano de 2019.

Para exemplificar, registra-se que, no ano de 2020, cada Desem-
bargador com competência cível recebeu, em média, mais que o triplo 
de processos recebidos por cada Desembargador com competência cri-
minal (2.250 processos cíveis ante 698 processos criminais).

No ano de 2021, o inegável desequilíbrio se acentuou, uma vez 
que cada Desembargador com competência cível recebeu, em média, 
mais que o quíntuplo de processos recebidos por cada Desembargador 
com competência criminal (516 processos cíveis ante 101 processos 
criminais).

A situação, portanto, exige pronta intervenção, de modo a garan-
tir a concretização do princípio da razoável duração do processo, eri-
gido à condição de cláusula pétrea pela Constituição Federal de 1988.

Diante da impossibilidade da criação de mais uma câmara isola-
da cível, a solução que se afigurou mais razoável para enfrentar o dese-
quilíbrio verificado na distribuição dos processos cíveis e criminais foi 
a transformação ora proposta.

No que tange às Leis Complementares, o art. 42, da Constituição 
do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciati-
va: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.

Por seu turno, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu ar-
tigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para definir 
sua organização administrativa.

“Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os se-
guintes princípios. (...)

Ademais, os Estados organizarão sua justiça, observados os prin-
cípios estabelecidos nesta Constituição, sendo lei de organização judi-

ciária de inciativa do Tribunal de Justiça (art. 125,                   § 1º, da 
Constituição Federal). 

Nessa quadra, o presente Projeto de Lei Complementar é de 
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à 
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa reser-
vada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para dispor 
como bem entende de sua organização, desde que não atente contra 
normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal projeto 
também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

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

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº 
007/2021, por não possuir nenhum vício formal nem material de in-
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 007/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 13 de julho de 2021. 
                                                                                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                         _________________________
Deputado Ciro Neto                                                   _________________________
_______________________                                   _________________________
_______________________                                   _________________________

P O R T A R I A   Nº 479/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 076/2021-DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO 
SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES 
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tec-
nologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e 
Fiscal Substituto do Contrato nº 28/2021-AL, para prestação de servi-
ços de manutenção corretiva no Sistema de Telefonia (Central Pabx, 
Média Gateway, substituição de monófones e cabos espiralados) e na 
Rede Lógica (Organização de Patch Cord’s dos Racks com substitui-
ção de material, troca de pontos lógicos, conectores RJ-45 fêmea, espe-
lhos das tomadas incluindo também o cabeamento lógico CAT 6), que 
tem como favorecido a empresa DB Moraes Souza-MA, processo nº 
2992/2020-AL.,conforme determina o Art. 25 da Resolução Adminis-
trativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021 55
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de julho de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 030/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA 
LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais e serviços comuns de en-
genharia, visando atender às necessidades de serviços essenciais de ma-
nutenção predial, corretiva e preventiva, incluindo reparos, adequações 
e ampliações do conjunto de edificações da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. VALOR DO CONTRATO: R$ 41.075,38 (qua-
renta e um mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. 
Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.16–Manutenção e conservação 
de bens imóveis. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
DO EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas a aquisição 
do objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2021NE000890, de 
31/05/2021, no valor de R$ 41.075,38 (quarenta e um mil, setenta e cin-
co reais e trinta e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: O prazo de vigência do Contrato é de 01 (um) ano, contado 
da data da sua assinatura. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e Processo Administrativo nº 1317/2021-AL.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13/07/2021. ASSINA-
TURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e Thomaz Henrique Oliveira Fernandes representante da empresa 
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 
03.709.906/0001-78. São Luís – MA, 13 de julho de 2021. Tarcísio Al-
meida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; 
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, 
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Adminis-
trativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 015/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Pro-
curadoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Admi-
nistrativo nº 2987/2020-ALEMA e autorizo a homologação do resul-
tado da licitação e celebração do Contrato com a empresa vencedora 
do certame, TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA, CNPJ n° 
02.995.233/0001-05, no valor de R$ 77.730,00 (setenta e sete mil, se-
tecentos e trinta reais)  nos termos do Edital, seus anexos e da proposta 
vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. 
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. 
Deputado Othelino Neto. Presidente. 

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente;

Com fundamento no art. 270 do Regimento Interno da Assem-
bleia da Legislativa do Maranhão, formulo a seguinte questão de Or-
dem:

O Projeto de Lei nº 008/20, tramitou nas Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e de Administração do Trabalho e Relações 
Públicas, obtendo Parecer favorável das mesmas. Na Comissão de Ad-
ministração, o autor foi o próprio Relator do Projeto, fato inusitado

Senhor Presidente, a Proposição trata da proibição de vendas de 
materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições 
privadas de ensino. Trata-se não só de uma relação de consumo, mas da 
própria política educacional tendo em vista que quase a totalidade das 
instituições de ensino utilizam a mesma plataforma, ainda mais agora 
com a pandemia do Corona Vírus, onde o ensino a distância tornou-se 
fundamental. Aprovar essa proposição sem a devida análise, sem ouvir 
pais, alunos, professores e dirigentes de Instituições de ensino não nos 
parece uma atitude democrática.

Solicito assim, o retorno da proposição á Comissão de Educação, 
Desporto, Ciência e Tecnologia, para que seja analisada e debatida de-
mocraticamente, nos termos do art. 29 do Regimento Interno

São Luís, em 13 de julho de 2021.

Deputada Mical Damasceno
Membro da Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecno-

logia.


