
ANO XLIX - Nº 217 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2022. EDIÇÃO DE HOJE: 29 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE ORADORES.......................................................................03
ORDEM DO DIA..........................................................................................03
PAUTA................................................................................................04
REQUERIMENTO.................................................................................05

PARECERES.....................................................................................05
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO...............................28
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA...............................................................28
OFÍCIO...............................................................................................28

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

PODEMOS

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

PROGRESSISTA

PSD

Deputado Othelino Neto
Presidente

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

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

01.        Deputado Ariston Sousa (PSB)
02. Deputado Adelmo Soares (PSB)  
03. Deputada Ana do Gás (Pc do B)     
04. Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
05. Deputado Antônio Pereira (PSB) 
06. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
07.        Deputada Drª Cleide Coutinho (PSB)
08. Deputada Daniella (PSB)
09.        Deputado Duarte Júnior (PSB)

10. Deputado Dr. Yglésio (PSB)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Othelino Neto (PC do B)
13.        Deputado Paulo Neto (PSB)
14. Deputado Prof. Marco Aurélio (PSB)
15.        Deputado Rafael Leitoa (PSB)
16.        Deputado Ricardo Rios (Pc do B)
17.        Deputado Zé Inácio Lula (PT) 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Adriano

Líder: Deputado Vinícius Louro

Líder: Deputada Mical Damasceno

Vice-Líder: 

01. Deputado Ciro Neto (PDT)
02. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PDT)
03.        Deputada Detinha (PL)
04.        Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06.        Deputado Márcio Honaiser (PDT)
07.        Deputado Neto Evangelista (UNIÃO)
08.        Deputado Pará Figueiredo (PL)
09. Deputado Vinícius Louro (PL)
10.        Deputado Wellington do Curso (PSC)

01. Deputado Fábio Macedo (Podemos)

01.        Deputado Arnaldo Melo (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (PP)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PP)
04.        Deputado Fabio Braga (PP) 
05.        Deputada Profª Socorro Waquim (PP)
06. Deputado Rildo Amaral (PP)01.        Deputado César Pires (PSD)

02.        Deputado Pastor Cavalcante (PSD)
03.        Deputado Edivaldo Holanda (PSD) 
04.        Deputada Mical Damasceno (PSD)

01.       Deputado Adriano (PV)
02.       Deputada Betel Gomes (MDB)
03.       Deputado Roberto Costa (MDB)
04.       Deputado Wendell Lages (PV)

Deputado Rafael Leitoa

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA



  2       TERÇA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

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

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

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

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Titulares
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  06 / 12 / 2022 – 3ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 06.12.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I - PARECERES EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 648/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 065/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, QUE REGULAMENTA NO ÂMBITO DO ES-
TADO MARANHÃO, O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS DE ÁGUAS E ESGOTO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

2. PARECER Nº 624/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 034/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA,  QUE DISPÕE SOBRE GRATUIDADE E PRIORI-
DADE NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

3. PARECER Nº 647/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 273/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS E DAS PESSAOS COM DOENÇAS RARAS, E DÁ 
OUTRAS PRVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI Nº 399/2022 (MENSAGEM GOVER-
NAMENTAL Nº 068/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTI-
VO,  QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 
2020-2023, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.204, DE 31 DE DEZEM-
BRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DE-
PUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

III - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. Nº 
273/2022)

5. PROJETO DE LEI Nº 294/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO VINICIUS LOURO, DISPÕE SOBRE A GRATUIDA-
DE NA EMISSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, PARA PESSOAS 
ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS EM REGIÕES CONSI-

DERADAS EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

IV - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

6. PROJETO DE LEI Nº 205/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE MEDIDAS 
PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO 
MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES 
LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA. A AUTORA RECORREU E O PLE-
NÁRIO REJEITOU O PARECER. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA. 

V - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

7. PROJETO DE LEI Nº 283/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, INSTITUI NORMAS PROTETIVAS 
AO CONSUMIDOR, ASSOCIADAS AO DIREITO À INFORMA-
ÇÃO E REGULAMENTA O SISTEMA DE INCLUSÃO E EXCLU-
SÃO DOS NOMES DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E DE DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS RELATOR DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO.  

8. PROJETO DE LEI Nº 076/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,  INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA; 

9. PROJETO DE LEI Nº 165/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, 
TELEFONIA E INTERNET, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE POSSUAM SERVI-
ÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, DE COLOCA-
REM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRA-
TUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 0800.. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIAN. E DE DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA.  

10. PROJETO DE LEI Nº 118/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE E REGU-
LAMENTA O PROJETO “NOSSA HORTA” NAS ESCOLAS DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO INTEGRAL NO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER. 

11. PROJETO DE LEI Nº 274/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE NORMAS 
PARA O REGISTRO E O RESPECTIVO CANCELAMENTO, EM 
BANCOS DE DADOS, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
E CONGÊNERES, DE CONSUMIDORES, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE 
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO RICARDO RIOS); E DE DIREITOS HUMANOS E DAS 
MINORIAS RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.  

12. PROJETO DE LEI Nº 310/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O SISTEMA ESTADUAL DENO-
MINADO “A MULHER NA POLÍTICA”. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. 

13. PROJETO DE LEI Nº 585/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI E ESTABELECE 
DIRETRIZES PARA A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE IDEN-
TIFICAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DE 
ALUNOS COM EPILEPSIA NA REDE DE ENSINO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA; E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVAN-
GELISTA.

14. PROJETO DE LEI Nº 533/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE ACERCA DO DIREI-
TO DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO A ACOM-
PANHANTE DURANTE TODO O TEMPO DE PERMANÊNCIA EM 
ATENDIMENTO OU INTERNAÇÃO. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES ; E DE 
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

15. PROJETO DE LEI Nº 479/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS CONCESSIO-
NÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E LUZ A DISPO-
NIBILIZAREM, NAS FATURAS DE CONSUMO, INFORMAÇÕES 
SOBRE DÉBITOS VENCIDOS E MECANISMOS PARA SUA QUI-
TAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES; E DE DIREITOS HUMANOS E DAS MI-
NORIAS  – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

16. PROJETO DE LEI Nº  151 /2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A VA-
LIDADE DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS DOS USUÁRIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO SEMIURBANO NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO.  PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO CIRO NETO E DE DIREITOS HUMA-
NOS E DAS MINORIAS  – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉ-
SIO. 

17. PROJETO DE LEI Nº  527 /2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI Nº 10.789, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, QUE DISPÕE SO-
BRE A PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELIS-
TA.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

18. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 092/2019, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SO-
BRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO NA TV ALEMA E 
NO SITE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, DE FOTOS E NOMES DE PESSOAS DESAPARECIDAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. 

19. PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 142/2019, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. RAIMUNDO ARISTIDES SILVA, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA. 

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

20. REQUERIMENTO Nº 286/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PAULO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA ENCA-
MINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO O 
SENHOR CARLOS BRANDÃO, BEM COMO AO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SAÚDE O SENHOR TIAGO FERNANDES, RE-
QUERENDO A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL – INFANTIL 
DE ALTA COMPLEXIDADE NA REGIÃO DO BAIXO PARNAIBA, 
COM SEDE NA CIDADE DE CHAPADINHA. 

21. REQUERIMENTO Nº 401/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, 
COM DISPENSA DE INTERSTÍCIO, PARA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA 
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, AS SEGUIN-
TES PROPOSIÇÕES DE SUA AUTORIA: PROJETOS DE LEI 
ORDINÁRIA 304/2019, 117/2022, 118/2022, 308/2022, 411/2022, 
436/2022, 437/2022, 442/2022 E 443/2022 E PROJETO DE RESOLU-
ÇÃO LEGISLATIVA Nº 092/2019. 

22. REQUERIMENTO Nº 487/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO  
E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 455/2022,

VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
23. REQUERIMENTOS Nº 424 A 426; 429 A 471/2022, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SO-
LICITANDO AOS PREFEITOS E ÀS SECRETARIAS DE EDUCA-
ÇÃO, DOS MUNICÍPIOS ESPECIFICADOS, ESCLARECIMENTOS 
SOBRE OS DETALHES DO RATEIO DO FUNDEF, PREVISTO 
PARA INICIAR EM 2023

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 06/12/2022 – TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 27/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER A APROVAÇÃO DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRA-
ÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. JOSÉ GONÇALO DE SOUSA 
FILHO, PARABENIZANDO POR ASSUMIR A VAGA DE DESEM-
BARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MA-
RANHÃO (TRE-MA).

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 452/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E SINDICATOS DOS MOTO-
TAXISTAS E MOTOFRENTISTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
- FESSIMOTO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ESTA-
DO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 453/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
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BLICA O INSTITUTO FILANTRÓPICO E EDUCACIONAL TIA 
NANAN, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI Nº 454/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A GARAN-
TIA DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO NA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 449/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE INSTITUI A POLÍTI-
CA DA INSERÇÃO DO HIDROGÊNIO VERDE COMO FONTE DE 
ENERGIA RENOVÁVEL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 450/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE TORNAR PATRIMÔ-
NIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O 
EVENTO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
CAXIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 451/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO ALCANCE. 

MOÇÃO Nº 26/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARIS-
TON, DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA, 
PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 61 (SES-
SENTA E UM) ANOS DE FUNDAÇÃO.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 72/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À JOSÉ 
ANTÔNIO GORGEN, EMPRESÁRIO, REFERÊNCIA NO RAMO 
AGRONEGÓCIO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 447/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO EDUCACIONAL SHEK-
NAH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 06 de dezembro de 2022.

REQUERIMENTO Nº 487/2022

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 455/2022.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL,DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 05 DE DEZEMBRO DE 
2022. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 461 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 211/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Márcio Honaiser, que Dispõe sobre a criação de va-
gas de estacionamento para Advogados no exercício da profissão em 
Fóruns, Delegacias de Polícia, Instituições Prisionais, e em órgãos da 
Administração Pública em geral no Estado do Maranhão.

A presente propositura de Lei, em seus termos, determina que em 
todos os fóruns, em todas as unidades da polícia civil, militar, federal, 

municipal, instituições prisionais, e demais órgãos da Administração 
Pública em geral no Estado do Maranhão devem manter em suas ins-
talações número de vagas de estacionamento destinadas aos advogados 
quando no exercício da profissão, compatíveis com a frequência desses 
profissionais nesses locais.

Registra a Justificativa do autor, que garantir vagas de estaciona-
mento exclusiva para os Advogados nos órgãos públicos do Estado do 
Maranhão, nada mais é do que garantir dignidade para os profissionais 
da Advocacia, prestigiando-os e igualando o tratamento oferecido aos 
demais protagonistas da atividade judiciária.

Há de se notar ser necessário, para analisar a juridicidade do pre-
sente Projeto de Lei, ter como premissa básica o fato de que o sistema 
normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um di-
ploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico. Em não 
se obedecendo tal procedimento, existe o controle de constitucionalida-
de de modo a anular os diplomas que se consideram inválidos, de modo 
a preservar a liberdade e a democracia.

Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de consti-
tucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas tratam 
de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a metamorfose do 
projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.

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

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 cha-
mada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o 
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

No tocante ao Projeto de Lei em tela, vê-se que não há vício for-
mal qualquer no atinente à reserva de iniciativa. Esta análise é necessá-
ria vez que a possibilidade de legislar é distribuída, pela Constituição e 
pela legislação ordinária, entre os muitos órgãos existentes. Cada qual 
a exercerá dentro de determinados limites, devendo o legislador levar 
em consideração tais vicissitudes no seu trabalho de elaboração nor-
mativa. Desta feita, repise-se não há aqui mácula qualquer. Ao revés, 
a iniciativa legislativa para o assunto tratado na lei é de competência 
deste Parlamento.

Isto porque para fins de determinação da competência no pro-
cesso legislativo, deve-se observar tanto a Constituição da República, 
quanto a Constituição do Estado do Maranhão, que corroboram nossa 
opinião.

Neste passo, pode-se notar que o aludido Projeto observa a reser-
va de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida — 
lei ordinária — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

Ultrapassado o exame da constitucionalidade formal, verifica-se 
ainda que substancialmente não há vício qualquer no Projeto de Lei, 
sendo, portanto, constitucional. Isso porque ele visa preservar o prin-
cípio da igualdade no seu sentido material, tratando desigualmente os 
cidadãos diferenciados.

Vê-se, pois, que não há inconstitucionalidade a macular o Projeto 
de Lei em tela, podendo, deste modo, adentrar validamente ao ordena-
mento jurídico pátrio. 

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo a ser adotado a esta 
Relatoria.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

211/2022, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 211/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 211/2022
 

Dispõe sobre a criação de vagas de esta-
cionamento para Advogados no exercício 
da profissão em Fóruns, Delegacias de 
Polícia, Instituições Prisionais, e em ór-
gãos da Administração Pública em geral 
no Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º.  Em todos os fóruns, em todas as unidades da polícia 
civil, militar, federal, municipal, instituições prisionais, e demais ór-
gãos da Administração Pública em geral no Estado do Maranhão devem 
manter em suas instalações número de vagas de estacionamento des-
tinadas aos advogados quando no exercício da profissão, compatíveis 
com a frequência desses profissionais nesses locais.

§ 1º. Os locais mencionados no caput devem manter em suas 
instalações vagas de estacionamento destinadas aos Advogados quando 
no exercício da profissão, mesmo em estabelecimentos de segurança 
máxima.

§ 2º. Nos fóruns o número de vagas deve ser compatível com o 
número diário de afluxo de Advogados em suas dependências;

§ 3º. Nos demais órgãos, o número de vagas destinadas para ad-
vogados deverá corresponder a no mínimo 3% do total da capacidade 
do estacionamento, desde que seja superior a 40 vagas, em sendo infe-
rior deverá ser destinado 01 (uma) vaga obrigatoriamente.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 558 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 272/2022, de autoria 
da Senhora Deputada Andreia Rezende, que Dispõe sobre a colocação 
de brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e 
outros locais públicos que são destinados à prática de esportes e 
lazer no âmbito do Estado do Maranhão.  

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica estabelecido que 
os convênios firmados entre o Poder Executivo do Estado e dos Muni-
cípios, ao remeterem recursos para a construção e reformas de parques, 
praças e outros locais que tem por objetivo oferecer a prática de espor-
tes e lazer, deverão prever a colocação de brinquedos e equipamentos 
desenvolvidos para utilização de pessoas com deficiência.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária Estadual nº 10.477, de 17 
de junho de 2016, que Dispõe sobre a colocação de brinquedos e de 
aparelhos para condicionamento físico em parques, praças e em outros 
locais públicos, destinados à prática de esporte e lazer para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Ademais, a Lei Ordinária Federal nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, que Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, já prevê o objeto da propositura de Lei sob 
exame.  

Portanto, as mencionadas Leis já contemplam os objetivos da 
propositura de Lei, ora em análise.

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

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

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

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

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

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

Lei nº 272/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária Estadual nº 10.477, de 17 de junho 
de 2016, bem como com a Lei Ordinária Federal nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, as quais possuem o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 272/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 561 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 200/2022, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que “Institui o serviço de Despachante 
de Trânsito e dispõe sobre o credenciamento, pelo Departamento de 
Trânsito do Maranhão, de seus titulares e prepostos.”

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as atribuições de Des-
pachante de Trânsito, definidas nesta Lei, constituem serviço de inte-
resse público estadual e somente poderão ser executadas perante o DE-
TRAN/MA após expressa autorização de seu Diretor-Geral, por meio 
da outorga de credenciamento, nas condições estabelecidas nesta Lei. O 
credenciamento para o exercício do serviço de Despachante de Trânsito 
poderá ser suspenso ou cassado, nos termos desta Lei.
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A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina que 

compete à União legislar sobre condições para o exercício das profis-
sões, in verbis:

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

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

tal função às entidades de fiscalização por meio de Lei Federal. No caso 
em tela, já existe a Lei Federal nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, 
que “Dispõe sobre o Conselho Federal e Conselhos Regionais dos 
Despachantes Documentalista e dá outras providências.”  Vejamos o 
que estabelece o art. 1º da lei supramencionada:

“Art. 1º O Conselho Federal dos Despachantes Documentalis-
tas do Brasil (CFDD/BR) e os Conselhos Regionais de Despachantes 
Documentalista dos Estados e do Distrito Federal (CRDD) são órgãos 
normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documenta-
lista, dotado de autonomia administrativa e patrimonial, com persona-
lidade jurídica de direito privado.”   

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

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

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

A título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarou in-
constitucionalidade a Lei Estadual nº 8.107/92 que regula a profissão 
de despachante no Estado de São Paulo, figurando como relator o 
Ministro DIAS TOFFOLI que de forma provisória, suspendeu a eficácia 
da mencionada Lei, vejamos:

“Lei 8.107, de 27-10-1992, e Decretos 37.420 e 37.421, todos do 
Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante 
perante os órgãos da administração pública estadual. (...) A norma 
de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as quali-
ficações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, 
não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto 
aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. O 
Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impug-
nada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante 
no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime 
jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, 
afrontando materialmente o disposto no art. 5º, XIII, da Carta Magna.
[ADI 4.387, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-9-2014, P, DJE de 10-10-2014.]”

Sobre mesmo assunto, Tribunal de Justiça de São Paulo declarou 
de forma difusa, quando do Julgamento da Apelação Cível nº 0266216-
47.2009.8.26.0000, a inconstitucionalidade da Lei nº 8107/92, in verbis:

“Despachantes – Mandado de Segurança- Lei estadual nº 
8107, que dispõe sobre a atividade dos despachantes perante os ór-
gãos da Administração Pública do Estado – competência privativa 
da União, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal – 
invasão de competência – inconstitucionalidade reconhecida- segu-
rança concedida.”

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manifestou-se no 
caso da regulamentação da atividade de moto boy, verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 
70024982522. LEI MUNICIPAL Nº 5325/2008. MUNICÍPIO DE 
LIVRAMENTO. DISCIPLINA DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-
-Geral de Justiça contra a Lei Municipal nº 5.325/2008, de Santana do 
Livramento, que dispôs acerca do sistema de transporte e prestação de 

serviços através de motocicletas (“motoboy”). Afronta à competência 
privativa da União para legislar acerca de trânsito e transporte (art. 22, 
XI, da CF), bem como acerca do exercício de profissão (art. 22, I e 
XVI). Precedentes deste TJRS e do STF.”

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no caso da re-
gulamentação de optometrista vejamos:  

 
“RECURSO ESPECIAL Nº 852.881 – RS. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
ALVARÁ SANITÁRIO PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OP-
TOMETRISTA. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. NEGADA A SEGURANÇA PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA 
DE LEGISLAÇÃO SOBRE A PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. 
NÃO REGULAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO  
CONFIGURADO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO 
CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO. PRECEDNETES DA CÂ-
MARA. Diante da inexistência de lei regulamentadora da profissão 
de Optometrista e, sendo da União a competência privativa de legis-
lar sobre condições para o exercício de profissões, nos termos do que 
dispõe o artigo 22, XVI, da Constituição Federal, não se verifica ato 
abusivo da Autoridade Administrativa em indeferir pedido de alvará 
sanitário. Inexistência de direito líquido e certo que dão suporte à ação 
mandamental. Apelação não provida. STJ.” ( Original sem grifos)

Outrossim, a indigitada propositura de lei quando regulamenta 
procedimentos no DETRAN está tratando de questão eminentemente 
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder 
Executivo. É ela (a Administração Pública) que dispõe dos dados sobre 
as condições de correto funcionamento e operacionalização de tal ati-
vidade (inclusive quanto aos gastos – despesas - advindos da aplicação 
da lei). Aliás, segundo Ives Gandra Martins:

 “(...) A administração da coisa pública, não poucas vezes, exige 
conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a este Poder o di-
reito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-lhe o poder 
de ter iniciativa sobre assuntos que fogem a sua maior especialidade”. 
No mesmo sentido, José Afonso da Silva refere que a iniciativa de le-
gislação do Governo justifica-se por ser ele “o único apto a cumprir a 
formulação política e a redação técnica dos projetos de leis, cujos fins 
são intimamente conexos com a atividade administrativa” (in “Princí-
pios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional”, RT, 
1964, pág. 116).

É claro e cristalino que o Projeto de Lei, ora em comento, em 
seus artigos estabelecem obrigações aos Órgãos do Poder Executivo, 
violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, 
o princípio da separação dos poderes.

O presente Projeto de Lei viola normas de competência estabele-
cida na Constituição Federal e Estadual, padecendo assim de inconsti-
tucionalidade formal e material.

Vale ressaltar, por oportuno, que a Lei Estadual nº 10.335, de 
07 de outubro de 2015, que Dispõe sobre normas a serem observadas 
nas relações decorrentes dos contratos de prestação de serviços entre 
empresas de despachantes de veículos e consumidores e de venda de 
veículos feitos para estes por concessionárias de veículos ciclomotores 
e automotores, já disciplina a matéria, objeto da presente propositura 
de Lei.

Desta forma, o Projeto de Lei, sob exame, é inválido, por vício 
de iniciativa- violando, portanto, o dispositivo da Constituição Federal 
acima descrito ou mencionado.

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

200/2022, 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 Ordinária nº 200/2022, nos 
termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 06 de dezembro de 2022.      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 602 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 300/2022, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que “Classifica o Município de Paulino 
Neves como de relevante Interesse Turístico.” 

 Esclarece a justificativa do autor da proposição de Lei, que o Mu-
nicípio de Paulino Neves foi criado, pela Lei nº 6.185, de 10 de novem-
bro de 1994, com sede no Povoado Paulino Neves, a ser desmembrado 
dos Municípios de Tutóia e Barreirinhas, subordinado à Comarca de 
Tutóia.

O Município, localizado entre os Lençóis Maranhenses e o Delta 
do Parnaíba, deixou de ser rota de passagem para se transformar no 
mais novo roteiro turístico do estado. Em meio aos Pequenos Lençóis, 
Paulino Neves é cercada de dunas, rios, lagoas e ainda é banhada pelo 
mar.

Ressalta-se que a cidade de Paulino Neves também é conhecida 
pela geração de energia eólica. Ventos que sopram a favor do turismo 
comunitário e do ecoturismo.

Esclarece ainda, que o Município de Paulino Neves é um Muni-
cípio recente, antes chamado de Rio Novo por seus moradores. Nesta 
região se concentra belezas naturais únicas e conecta os Lençóis Ma-
ranhenses ao Delta do Parnaíba. É nessa área onde se encontram tam-
bém as maiores fazendas eólicas da região, a Praia do Barro Vermelho 
e a APA dos Pequenos Lençóis.

A APA dos Pequenos Lençóis guarda segredos ainda pouco ex-
plorados pelo turismo e locais de rios, corredeiras e lagoas de água 
cristalina, assim como praias cercadas de dunas e ao mesmo tempo de 
vegetação nativa: um paraíso perdido que ainda conserva o ar bucó-
lico de cidade típica do interior brasileiro. Visitar a região de Paulino 
Neves é uma experiência inesquecível, e pode-se escolher entre os en-
cantos do Delta ou a exuberância dos Lençóis.

Além das belas paisagens, com dunas, lagoas e palmeiras que se 
confundem com um oásis, Paulino Neves oferece ótimas opções para a 
prática do ecoturismo. O rio que corta essa cidade é ideal para mergu-
lhos e passeios de barco.

Quem for em direção à foz do Rio Novo, região conhecida como 
Barra do Tatu, é importante que desfrute do silêncio do motor do barco 
ao entrar nos igarapés, para que macacos-prego se aproximem tor-
nando sua experiência ainda mais incrível. Essa justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determi-
nadas 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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para defla-
grarem o processo legislativo.  O art. 43, da Constituição Estadual, esta-
tuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo, sendo que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 300/2022) 
não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, 
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a com-
petência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da 
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da compe-
tência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos 
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), 
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre 
determinado assunto. 

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria 
mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa 
Legislativa nos termos constitucionais.

Assim sendo, não se vislumbra, vício no que tange à inauguração 
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não 
se encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Exe-
cutivo, previstos no art. 43, da CE/89. 

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, 
estando em consonância com as disposições legais e constitucionais.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 300/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 603 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 296/2022, de autoria do Senhor 
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Deputado Wellington do Curso, que “Classifica o Município de Santo 
Amaro como de relevante Interesse Turístico.” 

 Esclarece a justificativa do autor da proposição de Lei, que o Mu-
nicípio de Santo Amaro do Maranhão limita-se ao Norte com o Oceano 
Atlântico; a Leste com o município de Barreirinhas; a Oeste com o 
município de Primeira Cruz e ao Sul com o município de Barreirinhas.

O potencial turístico é o conjunto de condições atrativas, na-
turais ou humanas, de uma localidade, capazes de atrair pessoas que 
se disponham ao consumo da paisagem pela simples contemplação ou 
pela interação com as comunidades em ações ordenadas por padrões 
culturais.

O Município de Santo Amaro do Maranhão compreende a área 
ocidental dos Lençóis Maranhenses, abrangendo parte do Parque Na-
cional dos Lençóis Maranhenses, unidade de conservação ambiental 
criada para preservar a integridade do extenso conjunto de dunas mó-
veis, intercaladas por lagoas de origem pluvial. As lagoas têm duração 
efêmera, formando-se durante os meses de verão e outono e exaurindo-
-se durante a estação seca que corresponde ao inverno e à primavera.

Esclarece ainda, que a atividade turística se tornou um dos em-
preendimentos que mais geram crescimento econômico, mensurados 
através da geração de empregos oportunizados pelo aumento da de-
manda, desenvolvimento regional e da infraestrutura.

Para as populações residentes no entorno do Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses, o turismo veio condicionar o crescimento 
econômico para a localidade, que sobrevive de técnicas artesanais e 
atividades primárias de subsistência. Essa justificativa por si só atende 
a pertinência da matéria.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determi-
nadas 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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para defla-
grarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual, esta-
tuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo, sendo que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 296/2022) 
não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, 
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a com-
petência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da 
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da compe-
tência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos 
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), 
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre 

determinado assunto. 
Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria 

mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa 
Legislativa nos termos constitucionais.

Assim sendo, não se vislumbra, vício no que tange à inauguração 
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não 
se encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Exe-
cutivo, previstos no art. 43, da CE/89. 

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, 
estando em consonância com as disposições legais e constitucionais.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 296/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                           

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 604 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 302/2022, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que “Classifica o Município de Barrei-
rinhas como de relevante Interesse Turístico.” 

 Esclarece a justificativa do autor da proposição de Lei, que o 
Município de Barreirinhas é conhecida como a principal cidade base 
para explorar os Lençóis Maranhenses. Para quem tem pouco tempo 
na região, é certamente a melhor opção de onde ficar, mais fácil de 
chegar e também como melhor infraestrutura.

Os Lençóis Maranhenses são o ponto de partida para quem dese-
ja fazer a Rota das Emoções, roteiro turístico que começa no Maranhão 
e termina no Ceará (é possível também fazer o roteiro inverso). 

Esclarece ainda, que o Município de Barreirinhas é conhecido 
por ser a “porta de entrada” da região turística conhecida como Len-
çóis Maranhenses. 

O turista vai encontrar uma vasta área de dunas com areias 
brancas e diversos lagos, nesta região que também é denominada de 
“Deserto Brasileiro”. A cidade teve um crescimento bastante acelera-
do, em razão ao surgimento dos bairros Canequinho, Cebola e Aero-
porto. Barreirinhas atraiu o turista com a suas belezas. 

Alguns lugares que o visitante não pode deixar de conhecer são: 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Caburé, Atins e Manda-
caru. Barreirinhas é uma cidade pacata e acolhedora, que ao longo 
dos anos se transformou rapidamente em um polo turístico de renome 
internacional.

A atividade turística se tornou um dos empreendimentos que 
mais geram crescimento econômico, mensurados através da geração 
de empregos oportunizados pelo aumento da demanda, desenvolvimen-
to regional e da infraestrutura. Essa justificativa por si só atende a per-
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tinência da matéria.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determi-
nadas 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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para defla-
grarem o processo legislativo.                      O art. 43, da Constituição 
Estadual, estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo, sendo que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei 
nº 302/2022) não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas, 
não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a com-
petência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da 
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da compe-
tência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos 
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), 
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre 
determinado assunto. 

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria 
mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa 
Legislativa nos termos constitucionais.

Assim sendo, não se vislumbra, vício no que tange à inauguração 
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não 
se encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Exe-
cutivo, previstos no art. 43, da CE/89. 

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, 
estando em consonância com as disposições legais e constitucionais.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 302/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 610 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do  Projeto de Lei nº 380/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a implan-
tação do “Programa Médico nas Escolas” no Estado do Maranhão, que 
funcionará como um sistema de prevenção a doenças infantis e infanto 
juvenil, por meio de atendimento médico básico, nas especialidades 
pediatria e oftalmologia, em todas as escolas da rede municipal e de 
estadual de ensino, até o ensino fundamental II.

 Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, o Programa a ser 
instituído, contará com equipe de profissionais de saúde que farão aten-
dimentos e consultas básicas mensalmente aos estudantes da rede es-
tadual e municipal de ensino, com orientações aos professores e pais. 

Ademais, o Projeto de Lei, ora em comento, dispõe que as des-
pesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria do Estado, sem, contudo, especificá-las. 

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição re-
laciona-se à instituição de programa estadual é necessário desnudar a 
questão da iniciativa legislativa em tema de políticas estatais –, é pre-
ciso definir o que tradicionalmente se entende por políticas públicas. 

Trata-se de conceito controvertido, geralmente mais pressuposto 
do que explicitado. Para utilizar uma nomenclatura ora em voga, seria 
possível até falar que se cuida de um conceito jurídico indeterminado

A doutrina diverge sobre se as políticas públicas são atos, normas 
ou atividades. Em uma definição concisa, afirma-se que políticas públi-
cas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios 
à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.1

Assim, quando se um Programa Estadual, cria-se a obrigação 
para sua implementação por ele mesmo, e deve ser respeitado a regra da 
iniciativa legislativa prevista constitucionalmente.

De outra sorte, não cabe ao Poder Legislativo, por meio de inicia-
tiva de Projeto de Lei criar programa governamental.

A questão jurídica ora analisada se funda na controvérsia sobre 
a iniciativa legislativa privativa (ou reservada) e a iniciativa legislativa 
concorrente. A esse respeito, é incontroverso que, no nosso ordenamen-
to jurídico, a regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legis-
lativo e a exceção é a atribuição dessa iniciativa ao Poder Executivo e/
ou a determinada categoria de agentes, entidades e órgãos.

Por se tratar de uma exceção, a iniciativa legislativa privativa do 
Poder Executivo não pode ser presumida, e as hipóteses previstas Cons-
tituição devem sempre ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena 
de transferir a iniciativa do processo legislativo (função típica do Par-
lamento e de seus membros) a agentes que não detém tal prerrogativa. 

O Poder Legislativo, ao encaminhar Projeto de Lei, criando di-
retriz ou programa e impondo atribuições ao Poder Executivo, invade  
a esfera de competência privativa do Chefe do Executivo, maculando 
de inconstitucionalidade a norma proposta, por afronta aos artigos 43 
da Constituição Estadual, cumulados com os artigos 61, parágrafo 1º, 
inciso II, alínea “b”, artigo 84, inciso III e artigo 167, todos da Consti-
tuição Federal. 

A normativa também apresenta vício de inconstitucionalidade 
de ordem material, na medida em que cria programa permanente a ser 
suportado pela Administração estadual, sem previsão orçamentária cor-

1  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Polí-
ticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241
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respondente. 

Quanto à forma, a Lei Ordinária não é o instrumento correto para 
o fim previsto, que poderia ser utilizada a proposição de indicação, nos 
termos do art. 152, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 380/2022, 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 380/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 612 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 385/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre os cuidados 
com o aluno portador de Diabetes Mellitus”.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, prevê que os estabele-
cimentos de ensino do Estado do Maranhão deverão garantir às crianças 
e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus, ações que contemplem 
os cuidados com o controle glicêmico e o desenvolvimento regular das 
atividades letivas. 

Determina ainda, que os pais ou responsável legal deverão comu-
nicar à escola, mediante apresentação de laudo médico comprobatório, 
que a criança ou adolescente é portador de Diabetes Mellitus.

Por fim, determina que é de responsabilidade dos tutores a dis-
ponibilização de aparelhos e suprimentos necessários para o controle 
glicêmico, bem como dos suplementos alimentares para o controle de 
eventual hipoglicemia, sendo dever da escola propiciar local adequado 
para o tratamento dos alunos portadores de diabetes.

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, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-

ferência 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 pú-
blicas conforme induz os arts. 1º, 4º e 5º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 2º, 3º e 
5º há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura 
atribuir competência/atribuições a órgãos públicos, ferindo o princípio 
constitucional da reserva de iniciativa previsto no dispositivo constitu-
cional acima descrito, e, por conseguinte, fere o princípio constitucional 
da separação dos poderes, parágrafo único, do art. 6º, da CE/89. 

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 385/2022, 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 385/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                            

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 637 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 020/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Márcio Honaiser, ao Município de Icatu - MA, e 
extensivo aos Icatuenses, pela comemoração do seu aniversário de 
408 (quatrocentos e oito) anos de fundação.

Cumpre mencionar que a Cidade de Icatu, fundada em 1614, 
é um Município do Estado do Maranhão, no Brasil, localizado na Mi-
crorregião de Rosário, na Mesorregião do Norte Maranhense, com po-
pulação estimada em 27.423 mil habitantes. Atualmente, Icatu continua 
sendo uma terra regada de rios, e riachos de águas cristalinas, fazendo 
jus a origem de seu nome indígena “águas boas”.

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 020/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
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 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 020/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

06 de dezembro de 2022.                                                                                                                                                                                                     

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 638 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 022/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Márcio Honaiser, ao Município de Amarante do 
Maranhão - MA, pela comemoração do seu aniversário de 69 (ses-
senta e nove) anos de fundação.

Cumpre mencionar que Amarante do Maranhão é um Mu-
nicípio Brasileiro do Estado do Maranhão, com aproximadamente 
7.438,217 km² de extensão, está entre os dez maiores do Estado Ma-
ranhense em extensão territorial, e com população estimada de 42017 
habitantes.

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 022/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 022/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 639 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 023/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Márcio Honaiser, ao Município de Sambaíba - 
MA, pela comemoração do seu aniversário de 69 (sessenta e nove) 
anos de fundação.

Cumpre mencionar que a Cidade de Sambaíba, fundada em 
1953, é um Município do Estado do Maranhão, no Brasil, vizinho dos 
Municípios de São Raimundo das Mangabeiras, Loreto e Ribeiro Gon-
çalves, com população estimada de 5.686 habitantes. No local onde 
hoje se encontra a cidade, havia uma chapada revestida de árvores, com 
predominância de sambaíba, razão da escolha do nome da cidade.

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 023/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 023/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 643/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 404/2022, de autoria 
da Senhora Deputada Mical Damasceno, que propõe revogar a Lei nº 
11.827, de 28 de setembro de 2022, que estabelece a obrigatoriedade de 
fixação de placas informativas, proibindo a discriminação em razão de 
orientação sexual ou identidade de gênero.

Como é sabido, o direito brasileiro é organizado em um sistema 
de escalonamento das normas jurídicas, sendo a Constituição Federal 
de 1988 o diploma paradigma para a elaboração de todas as demais 
espécies legislativas. Em função da hierarquia das normas, exsurge do 
ordenamento jurídico o princípio da continuidade das leis, segundo o 
qual, “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue” (art. 2º, Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro). Diante disso, uma determinada norma jurídica 
só pode ser alterada ou revogada por meio de outra norma da mesma 
hierarquia; do contrário, a nova espécie legislativa não terá a aptidão de 
atingir a norma primária.

No caso em análise, a Lei nº 11.827, de 28 de setembro de 2022, 
tem natureza jurídica de lei ordinária, podendo ser revogada por norma 
superveniente do mesmo status. O Projeto de Lei sob exame (PL nº 
404/2022), por sua vez, tem a pretensão de instituir lei ordinária, estan-
do adequado e apto, portanto, para revogar a anterior. 
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Contudo, observa-se que a norma que se pretende revogar trata 

de direito assegurado pela Constituição Federal por força do caput do 
art. 5º. Com efeito, expressa a Carta Política do País no caput de seu 
art. 5°, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, entre 
outros.

Este dispositivo ora citado vem tratar do princípio constitucional 
da igualdade que deve ser investigado e utilizado como critério para 
a aplicação de qualquer norma, de modo que viabilize um tratamento 
isonômico a todos, sem ressalvas. 

Assim sendo, a verdadeira isonomia ocorre quando se trata os 
iguais de maneira igual e os desiguais, de maneira desigual, na medida 
de suas desigualdades. Ao prever tal princípio na CF/88, percebe-se que 
o legislador estabeleceu uma forma que viesse a resguardar as pessoas 
de diferentes orientações sexuais ou identidades de gênero, por meio da 
proteção constitucional. 

Desse modo, verifica-se que a Lei 11.827, de 28 de setembro de 
2022 resguarda um direito humano fundamental, e tal direito não pode 
retroagir. Isso porque subsiste no Brasil o princípio da vedação ao re-
trocesso, segundo o qual, os direitos não podem retroagir, só podendo 
avançar nas proteções dos indivíduos. 

Nesse sentido, a vedação do retrocesso protege os Direitos Fun-
damentais, impedindo a revogação das normas que os consagram ou a 
substituição dessas normas por outras que não ofereçam garantias com 
eficácia equivalente. A proibição do retrocesso obsta a implementação 
de políticas estatais de enfraquecimento ou flexibilização dos Direitos 
Fundamentais, caso do presente Projeto de Lei, na medida em que pro-
põe revogar a Lei 11.827, de 28 de setembro de 2022, sem estabelecer 
nenhuma garantia similar.     

Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as 
feições de uma típica inconstitucionalidade material, cujos efeitos ful-
minam integralmente a proposição. Sendo assim, nota-se que a propo-
sição em epígrafe confronta os ditames constitucionais acima citados.  

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela rejeição do Projeto de Lei nº 

404/2022, por ser materialmente inconstitucional.
É o voto.

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

votam por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei nº 404/2022, 
contra os votos dos Senhores Deputados Zé Inácio (Relator da matéria) 
e Ciro Neto.

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

em 06 de dezembro de 2022.                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 662 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 443/2022, de autoria do Senhor Deputa-
do Edivaldo Holanda, que  Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Mensagem - IM, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

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

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

O Instituto de que trata a propositura de Lei é pessoa jurídica 
de direito privado, de natureza associativa, sem fins econômicos, de 
duração indeterminada, e tem por objetivos: promover a represen-
tação e defesa dos interesses e direitos humanos e sociais do Insti-
tuto Mensagem, das organizações e pessoas associadas, bem como 
seus ideais e causas diante da opinião pública; promover o amparo 
às crianças e adolescentes carentes, pessoas em situação de vulnera-
bilidade, mulheres e idosos, entre outros.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 443/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 663 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 442/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edivaldo Holanda, que  Declara de Utilidade Pública o Instituto Mu-
lheres Justificadas - IMJ, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.

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

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

O Instituto de que trata a propositura de Lei é pessoa jurídica 
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de direito privado, de natureza associativa, sem fins econômicos, de 
duração indeterminada, e tem por finalidades: promover a educa-
ção visando a melhor qualidade de vida da população, oferecendo 
a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II; combater a todas 
as formas de exploração e violência contra mulheres, amparo às 
crianças e adolescentes carentes, entre outras. 

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 442/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 664 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa nº 
071/2022, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, subscrito por mais de um terço dos membros des-
ta Casa, que Altera a redação do art. 7º, do Regimento Interno (Resolu-
ção Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004) e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o Art. 
7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, altera-
do pelas Resoluções Legislativas nºs 458/2004, 550/2008, 599/2010, 
662/2012, 781/2016, 910/2018 e 939/2019, passa a vigorar com a se-
guinte redação: 

““Art. 7º - A partir do dia 01 de novembro do segundo ano da 
Legislatura, realizar-se-á Sessão Preparatória para a eleição da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tomará posse no 
dia 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data e horário a 
serem definidos por Ato da Presidência, com antecedência de 48 horas 
da realização do pleito, obedecidos os dispostos no art. 8º e seus incisos 
do Regimento Interno”.

Em suma, a propositura sob exame visa alterar a data da realiza-
ção da Sessão Preparatória para a eleição da Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão.

Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as nor-
mas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos nor-
mativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas ma-
térias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos 
decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da 

deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente in-
terna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitu-
cional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica 
de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua organização 
e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou 
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões adminis-
trativas internas, sem a necessária participação de outro Poder. Nesse 
sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-

ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da pro-
posição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento 
Interno desta Casa:

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

de lei ordinária matéria de competência privativa da Assembleia Le-
gislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administra-
tivo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos 
[...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in 
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou re-
formado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de 
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por 
um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimen-
tais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoan-
te o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

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

nalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2022. 
Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2022, 
nos termos do voto do Relator. 

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

em 06 de dezembro de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 665 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 445/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Junior, que Declara de Utilidade Pública o Centro de Cultura 
e Socialização Comunidade Viva, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.
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Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-

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

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

O Instituto de que trata a propositura de Lei é uma entida-
de civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, e tem por 
finalidades: coordenar, fomentar e difundir a produção artística, 
através de programas culturais, projetos educacionais, ambientais, 
ecológicos e turísticos, bem como pelo gerenciamento de espaços 
públicos, sob a responsabilidade, em consonância com os poderes 
federal, estadual e municipal, assim como desenvolver ações volta-
das para o fortalecimento de sua comunidade, artistas, entidades 
culturais e festividades, abstendo-se de qualquer propaganda po-
lítico-partidária.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 445/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 666 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 207/2018, de autoria 
do Senhor Deputado Roberto Costa, que Dispõe sobre a distribuição 
gratuita de fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Governo do Estado 
do Maranhão fica obrigado a estabelecer, nas 19 Regionais de Saúde 
instituídas pela Resolução CIB/ MA Nº 44, de 16 de junho de 2011, 
da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, pontos de distribuição 
de: Fórmula infantil para lactente; Fórmula infantil para necessidades 
dietoterápicas específicas; Fórmula infantil de seguimento para lacten-
tes; Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância; 
Fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco.

A teor da Constituição Federal e da Constituição Estadual, a 

proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se parla-

mentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização ad-
ministrativa do governo estadual, como é o caso em análise desta pro-
posição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do 
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do 
Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização ad-
ministrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem a 
criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública 
estadual, bem como a organização administrativa do Estado. Estes dis-
positivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade da 
proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o Pro-
jeto de Lei estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo 
(arts. 1º e 3º).

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do mo-
delo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições 
para cada Poder. 

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que a delegação 
de atribuições a serem executados pelos órgãos da Administração 
Pública, principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência 
do Poder Executivo. 

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

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 
do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições de 
Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de consignação de do-
tação orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa do 
Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”

“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 
Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da 
Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias 
da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de consig-
nação de dotação orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de 
iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”

“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direi-
to e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro quando o di-
ploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a disciplinar 
programa de desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria 
de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo 
a Carta da República, incumbe ao chefe do Poder Executivo de-
flagrar o processo legislativo que envolva órgão da Administração 
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal.” 
(o grifo é nosso)

Destaca-se que a responsabilidade em regulamentar, fiscalizar, 
planejar e programar é do Poder Executivo, dentro o que chamamos de 
reserva de administração, corolário da separação dos poderes, que 
são matérias eminentemente administrativas que não comporta a 
ingerência do Poder Legislativo. Neste sentido, vejamos o que diz o 
Supremo Tribunal Federal:

“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 instância 
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. (...) 
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Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desres-
peito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos 
de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executi-
vo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, represen-
ta comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 
atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atua-
ção político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de 
suas prerrogativas institucionais. [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de 
Mello, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012.”

“Ofende a denominada reserva de administração, decorrên-
cia do conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes (CF, 
art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que 
concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos 
também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quan-
do constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de 
iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação 
do chefe do Poder Executivo distrital na condução da administração 
pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória 
do serviço público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-
2011, P, DJE de 22-11-2011.].”

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o prin-
cípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva 
de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade formal sub-
jetiva.

Outrossim, as balizas para a verificação da constitucionalidade da 
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder 
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadmi-
nistração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função 
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Diante do exposto, e objetivando aprimorar o texto original do 
presente Projeto de Lei, sugerimos a sua aprovação na forma de substi-
tutivo, corrigindo, portanto, o vício de inconstitucionalidade da propo-
situra, acima apontado.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-

nária nº 207/2018, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 207/2018, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.          

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 207 / 2018

Dispõe sobre a distribuição gratui-
ta de fórmulas infantis de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º. O  Poder Público do Estado do Maranhão estabelecerá, 
nas dezenove (19) Regionais de Saúde, instituídas pela Resolução CIB/ 
MA Nº 44, de 16 de junho de 2011, da Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão, pontos de distribuição de:

I – Fórmula infantil para lactente;
II - Fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas;

III - Fórmula infantil de seguimento para lactentes;
IV- Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira 

infância;
V- Fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras localidades, as regio-

nais as quais se refere o caput deste artigo são: São Luís, Açailândia, 
Bacabal, Caxias, Barra do Corda, Balsas, Chapadinha, Codó, Impera-
triz, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, 
Santa Inês, Viana, Timon, São João dos Patos e Zé Doca.

Art. 2º. Para os fins desta Lei, com base na Resolução RDC Nº 
222, de 06 de agosto de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), considera-se:

I – Fórmula infantil para lactente: é o produto em forma líquida 
ou em pó, destinado à alimentação de lactentes, até o sexto mês, sob 
prescrição, em substituição total ou parcial do leite materno ou humano, 
para satisfação das necessidades nutricionais deste grupo etário; 

II - Fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: 
é aquele produto cuja composição foi alterada com o objetivo de aten-
der às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e 
ou patológicas temporárias ou permanentes.

III - Fórmula infantil de seguimento para lactentes: é o produto 
em forma líquida ou em pó utilizado, quando indicado, como substituto 
do leite materno ou humano a partir do sexto mês;

IV- Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira in-
fância: é o produto em forma líquida ou em pó utilizado como substituto 
do leite materno ou humano para crianças de primeira infância;

V - Fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco: é o 
produto composto de nutrientes apresentado e ou indicado para a ali-
mentação de recém-nascidos prematuros e ou de alto risco.

Art. 3º. Os produtos citados nesta Lei serão entregues mediante 
diagnóstico comprovado por laudo médico, emitido por profissionais 
do Sistema Único de Saúde – SUS, da necessidade dietoterápica da 
Fórmula específica.

Art. 4º. Os recursos destinados ao cumprimento do disposto nes-
ta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consigna-
das no orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 668 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 329/2022, de autoria 
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui a Política Estadual 
de Valorização da Mulher no Campo no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Política 
Estadual de Valorização da Mulher no Campo no âmbito do Estado do 
Maranhão, e tem por finalidade precípua a fomentação da atividade ru-
ral das mulheres, sua inclusão qualificada na atividade agrícola com o 
desenvolvimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade 
produtiva e suas potencialidades profissionais, bem como na assegura-
ção à sua plenitude emocional, física e psíquica.

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 determi-
nadas 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-
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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.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para de-
flagrarem o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual 
estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo, sendo que o presente Projeto de Lei não se encaixa em ne-
nhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções 
nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a com-
petência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da 
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da compe-
tência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos 
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual), 
caberá aos Estados administrativamente ou legislativamente deliberar 
sobre determinado assunto. 

Competirão aos Estados também as competências administra-
tivas comuns a todos os entes da federação (art. 23, da CF/88; e art. 12, 
I, da Constituição Estadual), assim como as competências legislativas 
concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal          (art. 24, 
da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa, também não há ob-
jeções a fazer ao projeto de lei apresentado.

Objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, sugeri-
mos a sua aprovação na forma de substitutivo.

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

329/2022, na forma do Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 329/ 2022

Estabelece as Diretrizes para a 
instituição da Política Estadual de Valo-
rização da Mulher no Campo no Âmbito 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes para a instituição da Polí-
tica Estadual de Valorização da Mulher no Campo no Âmbito do Estado 
do Maranhão. 

Art. 2º A Política Estadual de Valorização da Mulher no Campo 
tem por finalidade precípua a fomentação da atividade rural das mu-
lheres, sua inclusão qualificada na atividade agrícola com o desenvol-
vimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva 
e suas potencialidades profissionais, bem como na asseguração à sua 
plenitude emocional, física e psíquica

Art. 3º A política de que trata esta Lei possui os seguintes obje-

tivos:
I - impulsionar a inclusão qualificada da mulher trabalhadora ru-

ral, com a promoção de eventos voltados à capacitação, profissionaliza-
ção e ao seu fortalecimento no labor rural;

II - a mulher, chefe de estabelecimento rural, terá prioridade no 
acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas à Agricultura 
no Estado do Maranhão;

III - proporcionar o desenvolvimento econômico e social susten-
tável dos estabelecimentos rurais chefiados por mulheres, com a me-
lhoria da qualidade de vida das famílias e a redução das desigualdades 
de gênero;

IV - fomentar ações preventivas e de combate à violência domés-
tica, violência de gênero e a violência patrimonial no campo;

V - garantir às mulheres assistência psicossocial, assegurando-
-lhes plenitude emocional em seu trabalho, em sua capacidade produti-
va, aos seus sentimentos, às suas potencialidades mentais e físicas, e ao 
seu ofício profissional e familiar como produtora rural.

Art. 4º O Poder Público poderá instituir nos programas de regu-
larização fundiária promovidos pelo Estado do Maranhão, que os regis-
tros rurais poderão ser registrados em nome da mulher chefe de família.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 669 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 372/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Institui o Selo “Escola 
Amiga da Educação Inclusiva”, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Selo de que trata a presente Proposição de Lei será conferido às 
escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão, que adotem medi-
das para a implantação de um sistema educacional inclusivo de pessoas 
com deficiência.

Considerando-se, para efeito desta Lei, o Selo adotará medidas 
para a implantação de um sistema educacional inclusivo: a adoção de 
currículos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para 
atender às necessidades de estudantes com deficiência; a formação de 
gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação 
na perspectiva inclusiva, particularmente na aprendizagem, na partici-
pação e na criação de vínculos interpessoais; a adequação arquitetôni-
ca dos prédios escolares nos termos da legislação e normas vigentes 
relativas à acessibilidade; a aquisição de cadeiras adaptadas a alunos 
com deficiência; a utilização e distribuição de recursos educacionais 
voltados à acessibilidade, tais como: materiais didáticos e paradidáticos 
em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com 
sintetizador de voz e softwares para comunicação alternativa; a inser-
ção, na matriz curricular, de disciplina que trate sobre a temática das 
pessoas com deficiência, ministrada por profissional habilitado.

O Selo Escola Amiga da Educação Inclusiva adotará outras me-
didas pelas escolas, aplicáveis aos casos específicos levando em consi-
deração as necessidades individuais dos estudantes, cabendo ao órgão 
competente, observado o disposto que avaliará a compatibilidade como 
sistema educacional inclusivo.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de selo, é importante conside-
rar 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 selo. 
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Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento de 
selo é residual dos Estados-membros da Federação.

No que tange a inciativa do processo legislativo, não há reserva a 
matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas. Não havendo, 
neste sentido, o impedimento à deflagração do processo legislativo por 
membro desta Casa. 

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

372/2022, na forma do texto original.
 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 372/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 670 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 416/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui a Campanha de Incentivo 
ao Empreendedor Rural no Estado do Maranhão.

A Campanha de que trata o presente Projeto de Lei, será realiza-
da, anualmente, na semana que compreender o dia 28 de julho, Dia do 
Agricultor, instituído pelo Decreto Federal nº 48.630, de 27 de julho de 
1960, e terá como objetivos: capacitar o empreendedor rural para uma 
gestão mais eficiente de seu empreendimento, visando a geração de 
emprego e renda; fomentar o empreendedorismo, a liderança, o coope-
rativismo, o planejamento e o uso de técnicas de produção e comercia-
lização, objetivando o desenvolvimento rural; incentivar a elaboração 
de projetos relacionados a atividades agrícolas e não agrícolas com po-
tencial para expansão no meio rural; promover a difusão de tecnologias 
e inovações e impulsionar investimentos voltados ao agronegócio; inte-
grar políticas agrícolas, ambientais, educacionais, de assistência técnica 
e de extensão rural; ampliar o conhecimento sobre desenvolvimento 
rural sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais e locais, polí-
ticas públicas para a agricultura familiar, organização e gestão social; 
associar o uso de práticas tradicionais e modernas para potencializar a 
produção agrícola e melhorar a qualidade de vida no campo; e  fortale-
cer a cooperação entre as diferentes esferas do setor público e privado, 
visando apoiar as iniciativas do empreendedor rural de acordo com os 
objetivos desta Campanha.

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

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

Com efeito, o Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente 

estabeleceu em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estru-
turação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual”.       

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

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

nº 416/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 416/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 671 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 412/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Márcio Honaiser, que Institui o “Dia Estadual do 
Profissional de Telecomunicação”, no âmbito do Estado do Maranhão.

 Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído no Ca-
lendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual 
do Profissional de Telecomunicação”, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 1º de agosto. 

Justifica o autor, que a presente proposição de Lei visa instituir o 
Dia Estadual do Profissional de Telecomunicação, fazendo um justo re-
conhecimento a esses profissionais que executam serviços de telecomu-
nicações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, 
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, 
por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético. Os Profissionais de Telecomunicação desempenham 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias para co-
municação de dados, o oferecimento de suporte técnico em serviços 
de mobilidade, a automação e informatização de sistemas, o planeja-
mento, instalação e gerenciamento de sistemas de telecomunicações e 
transmissão de dados, a venda de equipamentos, e muitas outras. Esses 
profissionais realizam atividades diárias perigosas e letais, quando das 
instalações e manutenções de redes aéreas e subterrâneas de telecomu-
nicações, estando, portanto, em constante risco durante suas atividades 
laborais.

Deste modo, a data definida para Dia Estadual do Profissional 
de Telecomunicação, no âmbito do Estado do Maranhão, 01 de agosto, 
se reveste de suma importância na promoção e valorização da classe 
que presta serviços considerados atualmente de caráter essencial, na 
qualidade de provedores de telecomunicações. Essa Justificativa por si 
só atende a pertinência da matéria.
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Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-

-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 412/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 672 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 409/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Mês de Agosto, 
como o “Mês da Primeira Infância”, no âmbito do Estado do Maranhão.

 Nos termos do Projeto de Lei, ora em análise, fica instituído 
o mês de agosto como o “Mês da Primeira Infância”, para promoção 
de ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às 
gestantes e às crianças de até seis anos de idade e suas famílias, em todo 
território do Estado do Maranhão.

 O “Mês da Primeira Infância”, terá como objetivos: amplo 
conhecimento sobre o significado e importância da primeira infância 
pela família, pela sociedade, pelos órgãos do poder público, pelos 
meios de comunicação social, pelo setor empresarial e acadêmico, entre 
outros; respeito à especificidade do período da vida conhecido como 
primeira infância, considerando a diversidade das infâncias brasileiras; 
oferta de atendimento integral e multiprofissional à criança na primeira 
infância e sua família.

Justifica o autor, que o presente Projeto de lei, ao instituir o Mês 
de Agosto, como o “Mês da Primeira Infância”, pretende não apenas 
pautar a importância do reconhecimento desta etapa de vida, mas tam-
bém estabelecer um conjunto de ações de conscientização sobre a rele-
vância da atenção integral e integrada às gestantes e às crianças de até 
seis anos de idade, bem como suas famílias como política pública a ser 
fortalecida. Essa Justificativa por si só atende a pertinência da matéria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 409/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

06 de dezembro de 2022.                                                                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 673 /2022
RELATÓRIO:
 Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 411/2022, de 
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a 
prioridade de mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, no 
processo seletivo do Sistema Nacional de Emprego – SINE, no âm-
bito do Estado do Maranhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.289, de 28 de julho de 
2015, que Estabelece Diretrizes para Regime Assistencial Especial de 
Emprego e Renda às mulheres vítimas de violência conjugal no Estado 
do Maranhão.

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.

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

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

Lei nº 411/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.289, de 28 de julho de 2015, 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 411/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 674 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 161/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella, que Dispõe sobre a prioridade em Ações 
Cíveis e Criminais decorrentes de Estupro e em Ações Criminais decor-
rentes de Feminicídio.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica assegurada prioridade 
na tramitação de processos e procedimentos e na execução dos atos e 
diligências judiciais, em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro 
e em ações criminais decorrentes de Feminicídio, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

A Constituição Federal reservou à União legislar sobre assuntos 
de Direito Civil, Penal e Processual:

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

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]
Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa, 

por ser competência da União dispor sobre tramitação de processos e 
procedimentos, bem como na execução dos atos e diligências judiciais, 
em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e em ações criminais 
decorrentes de feminicídio, caso em espécie.

Assim, opino pelo vício de inconstitucionalidade formal do 
Projeto de Lei em tela, competência privativa da União, por força do 
art. 22, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem 
como ausência de competência concorrente do Estado Federado.

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

161/2021, por estar eivado 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 161/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 675 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 242/2022, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre 
a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, de se afixar nas 
embalagens de brinquedos o Selo Mundial das pessoas portadoras do 
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Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências.

 Nos termos da presente Proposição de Lei, o estabelecimento 
comercial que descumprir o mandamento da norma será inicialmente 
notificado para se adequar e, caso não atenda a notificação no prazo de 
quinze dias, incidirá em multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
por dia, cabendo majoração nas reincidências.

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).

Sobre a temática, pode o Estado legislar de forma concorrente 
com a União sobre produção e consumo, e sobre responsabilidade por 
dano ao consumidor (art. 24, V e VIII, CF/88). 

Assim, podemos ter a norma prevista, porém deverá haver mu-
dança na redação do art. 2º, da norma para adequar o numeral da multa 
estabelecida, senão vejamos:

“Art. 2º O estabelecimento comercial que descumprir a presente 
Lei será inicialmente notificado para se adequar e, caso não atenda 
a notificação no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá em multa de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) por dia.”

Nesse contexto, somos pela aprovação do Projeto de Lei, sob 
exame, com a alteração do dispositivo da propositura de Lei, acima 
sugerido.

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

242/2022, por apresentar-se constitucional, com a alteração acima 
proposta por esta Relatoria.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 242/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 676 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 378/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Política de Alfa-
betização Digital para os estudantes com Deficiência da Rede Pública 
de Ensino do Estado do Maranhão.”

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Políti-
ca de Alfabetização Digital da Rede Pública de Ensino do Estado de 
Maranhão, com a finalidade de viabilizar o pleno acesso de estudantes 
com deficiência, de professores e de gestores escolares às Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Considera-se alfabetização digital, para efeitos dessa Lei, as ha-
bilidades que permitem aos estudantes o uso e o domínio das tecnolo-
gias digitais da comunicação e informação (TDCI) para acessar, mane-
jar, avaliar informação, construir novo conhecimento e comunicar-se, 

com o objetivo de participar ativamente na sociedade.
A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada por 

Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém, essas funções (poderes) 
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Com efeito, Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu 
livro ‘O espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções 
estatais, cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma 
função típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e 
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente 
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios 
de contrapesos.

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

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário.

Neste contexto, a Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, de-
legou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, 
sobre criação e extinção de Ministério.

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

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma 
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública Esta-
dual, porém não é bem assim. 

Nota-se que, o presente Projeto de Lei, não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências apesar da ementa falar em 
‘instituir’, na verdade, está tratando apenas de diretrizes a serem 
tomadas pelo Estado quando da implantação do programa, que ficará a 
critério do Poder Executivo.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”

   
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-

mal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar uma 
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executi-
vo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder 
Legislativo dos Estados Federados. 

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

do Projeto de Lei  nº 378/2022, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 378/2022, nos 
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termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 378 /2022

Estabelece Diretrizes para a insti-
tuição da Política de Alfabetização Di-
gital para os Estudantes com Deficiência 
da Rede Pública de Ensino do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a instituição da Polí-
tica de Alfabetização Digital da Rede Pública de Ensino do Estado de 
Maranhão, com a finalidade de viabilizar o pleno acesso de estudantes 
com deficiência, de professores e de gestores escolares às Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

§ 1º. Considera-se alfabetização digital, para efeitos desta Lei, 
as habilidades que permitem aos estudantes o uso e o domínio das 
tecnologias digitais da comunicação e informação (TDCI) para acessar, 
manejar, avaliar informação, construir novo conhecimento e comunicar-
se, com o objetivo de participar ativamente na sociedade.

 § 2º. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação são 
aquelas que integram as bases tecnológicas que possibilitam, a partir 
de equipamentos, programas e mídias, a associação de diversos am-
bientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus 
integrantes, ampliando as ações e possibilidades garantidas pelos meios 
tecnológicos. 

Art. 2º. A Política de Alfabetização Digital tem como público-al-
vo os estudantes com deficiência, contemplando também os professores 
e gestores que fazem parte da rede estadual de ensino.

 Art. 3º. A Política de que trata a presente Lei, tem como obje-
tivos:

I - garantir aos estudantes com deficiência uma capacitação con-
tinuada que lhes permita utilizar e produzir conhecimento por meio das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC);

 II - promover a inclusão dos estudantes com deficiência ao mun-
do cibernético; 

 III - proporcionar medidas de segurança digital visando à prote-
ção dos estudantes à exposição dos conteúdos indevidos e/ou que pos-
sam se constituir em ameaça ou a violação de direitos;

IV - sensibilizar os estudantes com deficiência sobre a importân-
cia do domínio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) para a sua formação escolar, pessoal e profissional; 

V - ofertar programas de formação de professores e de gestores, 
visando desenvolver novas metodologias de ensino e de aprendizagem, 
integrando as tecnologias digitais aos processos educativos de forma 
criativa e construtiva.

Art. 4º. A consecução da Política de Alfabetização Digital far-se-
-á por meio das seguintes diretrizes: 

I - oferta de cursos, treinamentos, palestras e seminários com o 
objetivo de fomentar a alfabetização digital no âmbito escolar; 

II - promoção de capacitação para professores e gestores para 
o uso adequado das tecnologias digitais que possibilitem a inclusão 
de conteúdos em sala de aula com temáticas relacionadas ao “cyber-
bullying”, à exposição dos estudantes e à violação dos direitos huma-
nos, entre outros; 

III - promoção da universalização da educação inclusiva, obser-
vando-se as diretrizes previstas na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Art. 5º. A aplicação das ferramentas digitais poderá ser trabalha-
da de forma transversal ou poderá ser criado um componente curricular 
específico no currículo escolar. 

Art. 6º. A universalização da alfabetização digital de que trata 
esta Lei deve contemplar todos os estudantes com deficiência que se en-
quadrem nos critérios estabelecidos no art. 2º, da Lei Federal nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015. 

Art. 7º. Para alcançar os objetivos previstos nesta Lei, poderão 
ser firmadas parcerias públicas privadas com instituições especializadas 
em Tecnologias Assistivas de educação virtual de linguagens de braile e 
libras, com capacitação e treinamento adequados e acessíveis. 

Art. 8º. As despesas decorrentes da implementação da política 
ora instituída correrão por conta das dotações orçamentárias do órgão 
gestor de políticas públicas da educação, e poderão ser suplementadas, 
no que couber. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 677 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Total ao Projeto de Lei nº 356/2022, de autoria da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que Dispõe sobre a 
criação, a partir de 01/10/2022, de cargos na carreira de Defensor 
Público do Estado do Maranhão e sobre a criação de cargos em 
comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão 
- DPE/MA.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do Veto Total do Executivo ao 
Projeto de Lei apresentado, nos âmbitos formal e material. 

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. 

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual, 
que o Projeto de Lei, em apreço, visa criar, a partir de 01/10/2022, 
sete cargos na carreira de Defensor Público do Estado do Maranhão, 
bem como 30 (trinta) cargos em Comissão na estrutura da Defensoria 
Pública do Estado Maranhão – DPE/MA, sendo 05 (cinco) cargos em 
Comissão de Assessor Sênior, simbologia DAS-1 e 25 (vinte e cinco) 
cargos em Comissão de Assessor Júnior, simbologia DAS-2. 

A despesa pública consiste no conjunto dos dispêndios das pes-
soas jurídicas de direito público necessários ao funcionamento de seus 
respectivos serviços, bem como a aplicação de certa quantia em dinhei-
ro por parte do agente público competente, dentro de uma autorização 
legislativa, para consecução do interesse público.

O sistema orçamentário brasileiro é regido pelo princípio da le-
galidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa pública como 
“todo dispêndio previsto no orçamento”.

A despesa para que esteja em conformidade com o ordenamen-
to jurídico brasileiro precisa, indispensavelmente, de prévia dotação 
orçamentária. A assunção de encargos financeiros depende, além da 
efetiva existência do recurso financeiro, de previsão nas leis orçamen-
tárias.
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Em reforço ao art. 169, §1º, da Constituição da República, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criação de cargos deve 
vir acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem 
como de declaração do ordenador da despesa acerca da adequação 
financeira e da compatibilidade do aumento com as leis orçamentárias 
(arts. 16 e 17 c/c art. 21).

Sustentou ainda o Chefe do Executivo Estadual, nas razões do 
veto, que a proposta legislativa em comento não veio acompanhada dos 
documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que seria 
de extrema importância visto que a criação de despesa em desconfor-
midade com a Lei Complementar nº 101/2000 implicaria a própria nu-
lidade do ato de criação dos cargos pretendidos (art. 21).

Registre-se, que os titulares ocupantes de cargo eletivo não po-
dem editar, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do manda-
to, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal (art. 21, inciso 
II e § 1º, da LC nº 101/2000).

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste ra-
zão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de vício 
de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental à 
proposta legislativa são convincentes, visto que não foram atendidas 
as disposições do art. 169, § 1º, da Constituição Federal e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total aposto ao Projeto de Lei nº 356/2022, por padecer de vício de 
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 356/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022. 

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

                                                             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 678 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 429/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a gratuidade do 
Transporte Coletivo Urbano nos dias de realização da votação de pleitos 
eleitorais.

O presente Projeto de Lei estabelece a gratuidade do Transpor-
te Coletivo Urbano que tenha como destino São Luís do Maranhão e 
municípios da baixada maranhense e faça uso do sistema de travessia 
aquaviário intermunicipal, rodoviário e ferroviário, no período da reali-
zação da votação de pleitos eleitorais.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se parla-
mentar pode iniciar Projeto de Lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar 
atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise 
desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do 
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

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)

Com efeito, “Taxa e preço público diferem quanto à compul-
soriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma 
obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento faculta-
tivo por quem pretende se beneficiar de um serviço prestado. (RE 
556.854, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2011, P, DJE de 11-10-2011.).” 

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 suas 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.

Além disso, não podemos olvidar que a isenção de tarifas de con-
cessão e permissão de determinado serviço público, poderá ocasionar 
o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por consequência, 
o comprometendo da manutenção do próprio sistema de prestação da 
atividade.

A Proposição ao estabelecer gratuidade interfere diretamente na 
política tarifária, elemento indispensável para o equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos de concessão e permissão de serviços pú-
blicos (art. 175, III, da CF/88).

Nesse sentido, o STF proferiu a seguinte decisão na ADI nº 
3.345/DF:

[...] O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequí-
voco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para 
a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 
energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 
do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica 
“pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV 
a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em 
inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida 
a fixação da “política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à 
titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 
parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para 
a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema 
de prestação da atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o 
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros 
para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 
interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida 
regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, desca-
bendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do 
usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, 
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, 
I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista 
no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição.(ADI 3.343, rel. p/ o ac. 
min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 22-11-2011.)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que en-
volve matéria orçamentária e equilíbrio financeiro-econômico dos con-
tratos de concessão e permissão de serviços públicos (art. 175, III, da 
CF/88), viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria 
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Outrossim, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou fornece 
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atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados diretamen-
te, a realização de despesas públicas não previstas no orçamento para 
atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte de 
cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela também padece 
de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o art. 43, inciso 
III, da CE/89, acima descrito, que reserva ao Chefe do Poder Executivo 
iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

429 /2022, em face da sua inconstitucionalidade, com base nos fun-
damentos supracitados.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 429/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 681 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 410/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a garan-
tia de fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas 
no Estado do Maranhão.

 Ressalta-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.355, de 07 de outubro 
de 2020, que Estabelece as Diretrizes para o Programa de Apoio às Mu-
lheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências, visto que em seu art. 1º, já contempla 
o objetivo da propositura de Lei, ora em análise, na medida em apoia, 
orienta, reabilita e reintegra mulheres mastectomizadas.

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.

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

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

Lei  nº 410/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.355, de 07 de outubro 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 410/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 682 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 047/2022, de autoria da Senhora Deputada 
Betel Gomes, que Institui a “Campanha Estadual de Conscientização 
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, institui o “Dia 
Estadual da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras 
demências” e revoga a Lei Estadual nº 10.271, de 30 de junho de 2015.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 116/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 047/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 047/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.
      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

PROJETO DE LEI Nº 047/2022

Institui a “Campanha Estadual de 
Conscientização sobre a Doença de Al-
zheimer e outras demências”, e dá outras 
providências.

Art. 1º Fica instituída a “Campanha Estadual de Conscientização 
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, a ser realizada no 
mês de setembro de cada ano.

Art. 2º São objetivos da “Campanha Estadual de Conscientiza-
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ção sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”:

I - promover a conscientização e a sensibilização da população 
sobre a temática, bem como alertar sobre sinais de doenças potenciais 
que podem provocar demência, assim contribuindo para o diagnóstico 
precoce;

II - orientar e encorajar as pessoas para o início do tratamento 
precoce, visando prevenir o agravamento dos quadros; e

III - combater a estigmatização, o preconceito e a discriminação 
relacionada às pessoas com transtornos mentais.

Art. 3º Fica instituído, no Estado do Maranhão, o dia 21 de se-
tembro, como o “Dia Estadual da Conscientização sobre a Doença de 
Alzheimer e outras demências”, data para destacar a importância do 
diagnóstico e do tratamento, bem como do apoio e suporte aos familia-
res e cuidadores das pessoas que vivem com a Doença de Alzheimer e 
outras demências.

Art. 4º As normas, instruções e/ou orientações regulares que se 
fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei serão expedidas 
mediante ato do Poder Executivo.

Art. 5º Fica revogada a Lei Estadual nº 10.271, de 30 de junho 
de 2015.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 683/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 390/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Zé Inácio Lula, que Altera o § 4º, do art. 2º, 
da Lei nº 11.111, de 1º de outubro de 2019, que dispõe sobre a insti-
tuição do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

 A propositura de Lei sob exame, propõe alterar o §4º, do art. 2°, 
da Lei n.º 11.111, de 1° de outubro de 2019, que dispõe sobre a institui-
ção do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 2°. Constituem recursos do Fundo do Trabalho: 
(...)
§ 4º O orçamento do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão 

integrará, nos termos da legislação vigente, o Orçamento Geral do 
Estado na esfera Fiscal em unidade orçamentária própria do fundo.” 

Convém ressaltar, que o presente Projeto de Lei guarda correla-
ção de objeto com a Lei Ordinária nº 11.830, de 21 de outubro de 2022, 
que Altera a Lei nº 11.111, de 1º de outubro de 2019, que dispõe sobre 
a instituição do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão, 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.

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

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

Lei nº 390/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.830, de 21 de outubro de 2022, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 390/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 684 /2022
RELATÓRIO:
 Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 269/2022, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a 
responsabilidade de os condomínios residenciais e comerciais afixarem, 
nas áreas comuns e de circulação de condôminos, cartazes ou placas 
para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligên-
cia contra crianças e adolescentes.

 Ressalta-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.292, de 9 de julho de 
2020, que Obriga os condomínios residenciais, localizados no Estado 
do Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocor-
rência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos, visto que em seu art. 2º, já contempla 
o que propõe a propositura de Lei, sob exame.

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

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

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

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

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

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

Lei  nº 269/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.292, de 9 de julho 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 269/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 685 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 276/2019, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella, que “Estabelece a obrigatoriedade da presença de psicólogos 
nas Escolas Públicas Estaduais do Maranhão.”

O Projeto de Lei, em análise, prevê que as Unidades Regionais 
de Ensino do Estado do Maranhão disporão de 2 (dois) a 6(seis) psi-
cólogos conforme a quantidade de Município, bem como prevê a que 
a seleção será por processo seletivo de contratação temporária e que a 
remuneração desses profissionais deverá ser compatível com o mercado 
de trabalho e será custeada pela Secretaria Estadual de Educação.

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.

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, regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria.

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

Neste sentido é a posição da Suprema Corte do País:
“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compul-

sória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, 
as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 
implicação com o princípio fundamental da separação e indepen-
dência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. 
[ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-
2004.]” Original sem grifos

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, II, “criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;”.

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado 
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade                        nº 2192, figurando como Relator 
Min. Ricardo Lewandowski, vejamos:

É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de 
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que 
disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores 
públicos. Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da 
Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão 
do princípio da simetria. [ADI 2.192, rel. min. Ricardo Lewandowski, 
j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.]

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, viola o princípio 
da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da separação 
dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal subjetiva.

Ademais, o Projeto de Lei fere o princípio do concurso públi-
co (art. 37, II, da CF/88) quando prevê que a contratação dos psicó-
logos será realizada por seletivo. Com efeito, a regra geral é a obriga-
toriedade do concurso públicos, havendo exceção nos casso de cargos 
comissionados (art, 37, II, in fine, da CF/88) e contratação por tempo 
determinado para entender necessidade temporária de excepcional inte-
resse público prevista em Lei (art.37, IX, da CF/88) . Vejamos o que diz 

Supremo Tribunal Federal:    
“A regra é a admissão de servidor público mediante concur-

so público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra são para os 
cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contrata-
ção de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa 
hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em 
lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de in-
teresse público; d) interesse público excepcional. [ADI 2.229, rel. min. 
Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004.] = ADI 3.430, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 12-8-2009, P, DJE de 23-10-2009. Vide RE 
658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014,.” 

No Estado do Maranhão, a contratação temporária de excepcio-
nal interesse público, é disciplinada pela Lei nº 6.915 de 11 de abril de 
1997, que não prevê a contratação de psicólogos neste caso e sendo uma 
exceção a um princípio constitucional não cabe interpretação extensiva.

 Sendo assim, o Projeto de Lei, ora em análise, padece de incons-
titucionalidade formal, por violar a reserva de iniciativa (art. 43, inciso 
II, CE/89) e de inconstitucionalidade material por violar o art. 37, II e 
IX, da CF/88. 

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

Projeto de Lei nº 276/2019, em face de sua inconstitucionalidade for-
mal e material, haja vista, violar o princípio da reserva de iniciativa e o 
princípio do concurso público.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 276/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 686 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 448/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que Dispõe sobre a manutenção no âmbito da Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão, dos percentuais de 21, 7% decorrentes de 
ações judiciais em face à Lei Estadual nº 8.369, de 29 de março de 
2006.

O presente Projeto de Lei, determina, em seus termos, que fi-
cam mantidos, para todos os efeitos, na remuneração dos servidores 
estáveis e efetivos do quadro permanente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, os percentuais de 21,7% (vinte e um inteiros e 
sete décimos por cento), decorrentes de ações judiciais em face da Lei 
Estadual nº 8.369, de 29 de março de 2006, concedidos por cumpri-
mento de decisão judicial com trânsito em julgado, inclusive pendente 
ação rescisória.

Prevê ainda a propositura, que os valores resultantes da aplica-
ção do disposto na propositura de Lei farão parte do padrão remune-
ratório do servidor contemplado, bem como se aplica aos proventos de 
aposentadoria e as pensões amparadas pelo art. 7º da Emenda Consti-
tucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Vale ressaltar, que as despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Assem-
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bleia Legislativa, a teor do que dispõe o art. 3º, da presente propositura 
de Lei.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, pre-
ceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor 
sobre a sua fixação da respectiva remuneração dos servidores, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
(...)
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-

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

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos, senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembleia projetos de resolu-
ção dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurídico 
do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (con-
veniência e a oportunidade), pois diz respeito a fixação da respectiva 
remuneração dos servidores da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a 
manutenção no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, dos percentuais de 21, 7% decorrentes de ações judiciais em face 
à Lei Estadual nº 8.369, de 29 de março de 2006.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o Projeto de 
Lei, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e 
regimentais desta augusta Casa.

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

nº 448/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade, na forma do texto original

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 448/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 687/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade do Projeto de Lei nº 455/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão no Quadro 
de Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa dos Gabinetes dos 
Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

 Nos termos do presente Projeto de Lei, Ficam extintos do Quadro 
de Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa dos Gabinetes dos 
Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na forma 
do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, 42 (quarenta 

e dois) cargos comissionados de Coordenador Parlamentar, Simbologia 
DANS-1, 42 (quarenta e dois) cargos comissionados de Assessor Chefe, 
Simbologia DANS-2, 42 (quarenta e dois) cargos comissionados de 
Chefe de Gabinete, Simbologia DANS-3, 42 (quarenta e dois) cargos 
comissionados de Assessor Técnico Legislativo, Simbologia DAS-1 
e 42 (quarenta e dois) cargos comissionados de Assessor Parlamentar 
Adjunto, Simbologia DAS-2, perfazendo um total de 210 (duzentos e 
dez) cargos extintos. 

Prevê ainda a propositura, que ficam criados no Quadro de 
Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa da Assembleia 
Legislativa, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado 
do Maranhão, 210 (duzentos e dez) cargos comissionados de Técnico 
Parlamentar Especial, Simbologia ISOLADO, declarados de livre 
nomeação e exoneração. Sendo que o provimento dos cargos de que 
trata a propositura de lei, dar-se-á de forma gradual, observada a 
disponibilidade orçamentária. 

Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, não implicará 
em aumento de despesas e sua execução ocorrerá à conta do orçamento 
próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

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

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

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

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção e criação de cargos senão vejamos:

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

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

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja que Dispõe sobre a extinção e 
criação de cargos em comissão no Quadro de Pessoal Temporário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 455/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

P A R E C E R Nº 688 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 404/2022, de autoria 
da Senhora Deputada Mical Damasceno, que propõe revogar a Lei 
nº 11.827, de 28 de setembro de 2022, que estabelece a obrigatorie-
dade de fixação de placas informativas, proibindo a discriminação 
em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a Proposição de 
Lei em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela 
aprovação da presente proposição de Lei, não adotando, portanto, o 
voto da lavra do Senhor Deputado Zé Inácio, então Relator da matéria. 
Dando prosseguimento à tramitação da propositura, compete-nos agora, 
elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela 
aprovação da propositura de Lei, conforme aprovada na Reunião des-
ta Douta Comissão, realizada no dia 06 de dezembro do corrente ano, 
nesta Casa Legislativa, em que pese os propósitos do Relator do Projeto 
de Lei designado anteriormente, o que discordamos das razões apresen-
tadas com base nos fundamentos seguintes.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica revogada a Lei nº 
11.827, de 28 de setembro de 2022, que estabelece a obrigatoriedade de 
fixação de placas informativas, proibindo a discriminação em razão de 
orientação sexual ou identidade de gênero.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição 
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a maté-
ria constante do Projeto de Lei não viola os princípios constitucionais, 
visto que a revogação da Lei, objeto da propositura, está sendo proposta 
mediante outra norma da mesma hierarquia.

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

404/2022, de iniciativa da Senhora Deputada Mical Damasceno.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 404/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

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

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 33/2022. 
OBJETO: Materiais de manutenção. FORNECEDORA:  ÁGUA E 
VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, 
CNPJ nº 60.420.178/0001-01. VALIDADE: 30 (trinta) dias. VALOR: 
R$ 2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais). NOTA 
DE EMPENHO: Nº 2022NE002698 de 22/11/2022, no valor de R$ 
2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais). PRAZO PARA 
ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta) dias contados a partir da 
assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: 

Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2798/2022-ALE-
MA. ASSINATURAS: Erika Helena Bezerra da Silva e Marcelo Lopes 
Carvalhos – Fiscais do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor 
Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE 
e Paulo César Malheiros Carneiro, CPF nº 29961857-53, representante 
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022. São 
Luís – MA, 06 de junho de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procura-
dor-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 813/2022, de 06 de dezembro de 2022, e tendo em vista o 
que consta do Processo nº      4222/2022, tornando sem efeito a exone-
ração de POLYANI SOARES SILVA, do cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, constante na Resolução 
Administrativa nº 793/2022 e a nomeação de ANNE CAROLINE 
NEVES DA SILVA, para o cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de 
Assessor Técnico Legislativo, constante na Resolução Administrativa 
nº 794/2022, ambas publicadas no Diário Oficial da ALEMA nº 214 de 
01 de dezembro do ano em curso.

Nº 814/2022, de 06 de dezembro de 2022, e tendo em vista o 
que consta do Processo nº    4223/2022, tornando sem efeito a exo-
neração de ELISETE FERREIRA DOS SANTOS, do cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, constante na Resolu-
ção Administrativa nº 801/2022 e a nomeação de GIL MAX COUTO 
PORTELA, para o cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário 
Executivo, constante na Resolução Administrativa nº 802/2022, ambas 
publicadas no Diário Oficial da ALEMA nº 214 de 01 de dezembro do 
ano em curso.
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