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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA 03.03.2021 (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  334/2020, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA “MINHA CASA, MEU MARANHÃO/CHEQUE 
MINHA CASA”, DE QUE TRATA A LEI Nº 10.506, DE 06 DE SE-
TEMBRO DE 2016, O EIXO “MINHA CASA MELHOR” E CON-
CEDE INCENTIVO FISCAL DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTER-
NAS, COM MERCADORIAS DESTINADAS ÀS AQUISIÇÕES 
VINCULADAS AO REFERIDO EIXO, NOS TERMOS DO CONVÊ-
NIO ICMS Nº 141/20 – CONFAZ. COM PARECER FAVORÁVEL 
A APROVAÇÃO EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES . APROVADA – À PROMULGAÇÃO.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 335/2020, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA A CONCES-
SÃO DE PRÊMIO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA REDE ESTADUAL, NOS TERMOS EM QUE ESPE-
CIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FA-
VORÁVEL A APROVAÇÃO EMITIDO PELA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  – RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES .  APROVADA – À PROMULGA-
ÇÃO.

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 336/2020, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 11.390, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE INSTITUI O REGULAMEN-
TO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DAS EDIFICAÇÕES 
E ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL A APRO-
VAÇÃO EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA  – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES. APROVADA – À PROMULGAÇÃO.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 337/2020, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE ESPECIFICA, FORMALI-
ZADO COM ESTEIO NA LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO 
DE 1997, PARA ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COM-
PLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. COM 
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO EMITIDO PELA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES . APROVADA – À 
PROMULGAÇÃO.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 338/2021, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DISPONDO SOBRE 
A SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SE-
CAP, SOBRE A SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL - SECOM E SOBRE A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIO-
NAL NO DISTRITO FEDERAL. COM PARECER FAVORÁVEL 
A APROVAÇÃO EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO ,JUSTIÇA E CIDADANIA  – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES -VOTOS CONTRÁRIO DOS DEP. WELLIN-
GTON E CÉSAR PIRES. APROVADA – À PROMULGAÇÃO.

6. MEDIDA PROVISORIA Nº 339/2021,DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, INSTITUI, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA NOSSO CENTRO, O BENEFÍCIO ALUGUEL NO 
CENTRO. COM PARECER FAVOREVEL EMITIDO PELA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. APROVADA – À 
PROMULGAÇÃO.

7. MEDIDA PROVISORIA Nº 340/2021,  DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 11.361, 
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020, QUE ISENTA DO PAGAMENTO 
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULA-
ÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVI-
ÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL 
E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), POR TEMPO DETERMINADO, 
AS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES COM AS MERCADORIAS QUE 
ESPECIFICA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA 
PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). COM PARECER FAVO-
RÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES. APROVADA – À PROMULGAÇÃO.

II  PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGENCIA

8. PROJETO DE LEI Nº 035/2021, DE AUTO-
RIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA O ART., DA LEI Nº 
10.709, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017, QUE INSTITUI O SUBSI-
DIO DE COMPLEMENTAÇÃ AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS INCENTIVO À PRODUÇÃO E AO CONSUMO 
DE LEITE – PAA LEITE. COM PARECER FAVORÁVEL EMITI-
DO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. APRO-
VADO – À SANÇÃO.

III -PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
PRIMEIRO E  SEGUNDO TURNOS – REGIME DE UR-

GENCIA

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/20, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A 
NELSON ÂNGELO PIQUET.COM PARECER FAVORÁVEL EMITI-
DO PELA COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. APROVADO 
– À PROMULGAÇÃO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

10. REQUERIMENTO N° 089/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTE-
LA, QUE EXPLIQUEM OS MOTIVOS PELOS QUAIS HÁ VIGI-
LANTES ATUANDO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, 
INCLUSIVE COM A MARCA DO GOVERNO DO ESTADO E SLO-
GAN DE PROGRAMA INTITULADO “CENTRO SEGURO”. INDE-
FERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO – MANTIDA 
A DECISÃO DA MESA.

11. REQUERIMENTO N° 082/2021, DE AUTORIA DO 
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DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE SAÚ-
DE, SENHOR CARLOS LULA, INFORMAÇÕES REFERENTES 
AO NÚMERO DE LEITOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA 
DE SAÚDE DO ESTADO DESTINADOS AOS PACIENTES COM 
COVID-19. A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO FULCRO O 
ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA A 
PUBLICIDADE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU 
AO PLENÁRIO – MANTIDA A DECISÃO DA MESA.

12. REQUERIMENTO N° 088/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR FLÁ-
VIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, CARLOS 
LULA, SOLICITANDO QUE SE DIGNEM A ESCLARECER ONDE 
FORAM APLICADOS OS RECURSOS PÚBLICOS ENVIADOS 
PELO GOVERNO FEDERAL AO MARANHÃO DURANTE O ANO 
DE 2020, REFERENTES AO VALOR DE R$ 1.582.012.896,27 POR 
MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, QUE ESTABELECE O 
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORO-
NAVÍRUS; E, AINDA, R$1.326.475.869,30 PELO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO 
PLENÁRIO. – MANTIDA A DECISÃO DA MESA.

13. REQUERIMENTO N° 093/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ES-
TADO SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA FAZENDA, MARCELLUS ALVES, AO SECRETÁRIOS DE ES-
TADO DE GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVI-
DORES, SOLICITANDO QUE ESPECIFIQUEM E ESCLAREÇAM 
A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MARANHENSE DE 
COMBATE À POBREZA NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS. INDE-
FERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO. – MANTIDA 
A DECISÃO DA MESA.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA 

14. REQUERIMENTO N° 018/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, SE-
NHOR CARLOS LULA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUAN-
TO AO MOVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO 
QUETIAPINA 200MG, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO 
BIPOLAR E ESQUIZOFRENIA NA FARMÁCIA DO ESTADO DE 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS – FEME. INDEFERIDO – 
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

15. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR JEF-
FERSON PORTELA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEIRO, 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUALIZA-
DO DE VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO SUAS 
RESPECTIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BATALHÕES 
EM QUAIS SE ENCONTRAM, VIATURAS EM MANUTENÇÃO E 
SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO. O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

16. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA OS SERVIDORES – SE-
GEP,  SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA 
MOREIRA, QUE SE DIGNE A ESCLARECER QUAL A LEGISLA-
ÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE. TRANSFERIDO  A PEDIDO DO AUTOR.

17. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ES-
TADO O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO,SOLICITANDO  
INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETARIAS, AU-
TARQUIAS,FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS,SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂNCIA CLASI 
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2021, 
BEM COMO A COPIA INTEGRAL DE CADA CONTRATO FIRMA-
DO. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dois de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Participaram remotamente os Senhores (as) Deputadas 
(as): Edson Araújo, Edivaldo Holanda e Professora Socorro Waquim. 
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Hélio Soares, Paulo Neto, Ra-
fael Leitoa e Ricardo Rios. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do 
texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ata lida e considerada aprovada. 
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II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 010/2021                                             
São Luís, 02 de Março de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui o 
Programa Agente Jovem Ambiental (AJA).

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Para assegurar a efetividade desse direito, 
o texto constitucional (art. 225, §1º, inciso VI) determina que cabe ao 
Poder Público promover a educação ambiental, em todos os níveis 
de ensino, e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente.

Considerando que a educação ambiental consiste em relevante 
instrumento de apoio à implementação das políticas ambientais, o Esta-
do do Maranhão, ao longo dos anos, instituiu diversos planos e progra-
mas com essa finalidade.

Em atenção aos princípios e diretrizes da Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), do Programa Nacional de Educação Am-
biental (PRONEA) e da Política Estadual do Meio Ambiente, por meio 
da Lei nº 9.279 de 22 de setembro de 2010, foram instituídos a Políti-
ca Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação 
Ambiental do Maranhão.

Posteriormente, por meio da Lei nº 10.595, de 24 de maio de 
2017, foi criado o Programa Maranhão Verde, que se destina a fomentar 
e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e recuperação 
ambiental, em especial com o objetivo de incentivar a participação de 
seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e 
profissional.

Mais recentemente, foi instituída a Escola Ambiental do Estado 
do Maranhão, que tem por objetivo viabilizar a execução da Política 
Estadual de Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 
educação formal e não formal, no âmbito público e privado, visando, 
além da sensibilização socioambiental, a geração de trabalho e renda 
(Lei nº 11.365, de 19 de outubro de 2020).

Com fulcro no art. 2º, X, da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), segundo o qual deve 
ser estimulada a educação ambiental da comunidade a fim de que esta 
participe ativamente da defesa do meio ambiente, o presente Projeto de 
Lei institui o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA).

O Programa Agente Jovem Ambiental será executado pela Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), sob 
coordenação técnica da Escola Ambiental do Estado do Maranhão, e 
tem por finalidade promover a inclusão social e ambiental de jovens 
maranhenses por meio do estímulo à participação cidadã em projetos 
socioambientais sustentáveis. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
Local

Por meio do referido Programa visa-se contribuir com a preser-

vação do meio ambiente, estimular o protagonismo juvenil, ampliar as 
oportunidades de geração de renda, além de incentivar a participação 
cidadã dos jovens em suas comunidades, buscando conscientizar a po-
pulação local acerca da importância da união em torno de ações que 
resguardem a sustentabilidade ambiental.

Para figurar como Agente Jovem Ambiental, o candidato deverá 
comprovar possuir entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos de idade 
e matrícula ou conclusão do ensino médio em escola pública. 

O Agente Jovem Ambiental atuará, entre outras ações, no apoio 
à gestão pública no desenvolvimento de ações voltadas à proteção do 
meio ambiente e na defesa de espaços especialmente protegidos, na 
execução de projetos de educação ambiental, bem como no desenvol-
vimento de eventos e atividades destinados a ampliar a consciência 
ambiental das comunidades, a exemplo da coleta seletiva, arborização, 
campanha contra o abandono de animais, contra ocupações irregulares 
em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e em defesa de recursos 
hídricos.

Para viabilizar o desempenho de suas funções, o Agente Jovem 
Ambiental fará jus a auxílio financeiro mensal cuja duração, forma de 
pagamento e condições de percepção serão definidos em Edital.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da proposta em apreço, verificada, em especial, no estí-
mulo à preservação do meio ambiente por meio da educação ambiental, 
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa 
acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 105 / 2021
 

Institui o Programa Agente Jovem 
Ambiental (AJA).

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Progra-
ma Agente Jovem Ambiental (AJA), que tem por finalidade promover 
a inclusão social e ambiental de jovens maranhenses por meio do estí-
mulo à participação em projetos socioambientais sustentáveis, visando 
contribuir com a preservação do meio ambiente, estimular o protagonis-
mo juvenil e o desenvolvimento de competências e habilidades, além de 
ampliar as oportunidades de geração de renda e melhoria da qualidade 
de vida.

Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
sob coordenação técnica da Escola Ambiental do Maranhão.

Art. 2º Constituem objetivos específicos do Programa Agente 
Jovem Ambiental (AJA):

I - capacitar os jovens no que tange às políticas de desenvolvi-
mento sustentável e demais ações relacionadas à educação ambiental, 
bem como contribuir para a inclusão social e ambiental de jovens ma-
ranhenses;

II - incentivar a participação dos jovens em suas comunidades, 
buscando conscientizar a população local da importância da união em 
torno de ações que resguardem a sustentabilidade ambiental;

III - propiciar o desenvolvimento da autoestima e do sentimento 
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de pertencimento familiar e comunitário com vistas a uma perspectiva 
positiva de vida pelos jovens participantes do Programa;

IV - qualificar social e profissionalmente jovens por meio de 
ações socioambientais;

V - contribuir para a efetivação da Política e do Plano Estadual de 
Educação Ambiental do Maranhão.

CAPÍTULO II
DO PÚBLICO-ALVO, DA SELEÇÃO E DO MODO DE ATUA-

ÇÃO

Seção I
Do Público-Alvo

Art. 3º O Programa Agente Jovem Ambiental terá como público-
-alvo jovens residentes em municípios do Estado que possuam entre 16 
(dezesseis) e 21 (vinte e um) anos de idade, egressos ou matriculados 
no ensino médio em escola pública.

§ 1º O jovem atendido pelo Programa será, para os fins legais, 
qualificado como Agente Jovem Ambiental (AJA).

§ 2º As vagas serão distribuídas de forma proporcional à 
população de cada localidade, sendo assegurado o mínimo de 03 
(três) agentes jovens ambientais nos municípios de menor número 
populacional, conforme regulamento.

Seção II
Da Seleção

Art. 4º São requisitos para habilitação no Programa:

I - possuir idade entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos;
II - estar matriculado ou ter concluído o ensino médio em escola 

pública.
§ 1º O Edital de Chamamento poderá estabelecer critérios 

adicionais aos requisitos a que se refere o caput, bem como disporá 
sobre os procedimentos e fases do processo de seleção, sendo facultada 
a previsão de etapa de entrevista, de caráter classificatório, para fins de 
qualificação do Agente Jovem Ambiental.

§ 2º Também constarão do Edital de Chamamento os direitos e os 
deveres do Agente Jovem Ambiental.

Seção III
Do Modo de Atuação

Art. 5º O ingresso na condição de Agente Jovem Ambiental será 
formalizado mediante celebração, junto à SEMA, de Termo de Admis-
são.

Art. 6º Para viabilizar o desempenho de suas funções, o Agente 
Jovem Ambiental fará jus a auxílio financeiro mensal, a ser pago por 
meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA, cuja forma de pagamento e condições de percepção serão de-
finidos no Edital de Chamamento.

Parágrafo único. O auxílio financeiro mensal terá o valor de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), podendo ser reajustado por Decre-
to do Poder Executivo.

Art. 7º O Agente Jovem Ambiental atuará na promoção de ações 
ambientais em espaços públicos, buscando, em especial:

I - mobilizar as populações do entorno dos respectivos espaços, 
ajudar na organização de eventos educativos e promover ações de edu-

cação ambiental junto à comunidade;
II - ajudar na recuperação de áreas degradadas, auxiliando a ges-

tão pública nas ações de manejo das áreas verdes protegidas e buscando 
recuperar a vegetação ou acelerar seu crescimento para o restabeleci-
mento de suas condições naturais;

III - apoiar a gestão ambiental no desenvolvimento de ações vol-
tadas à proteção do meio ambiente e na defesa de espaços especialmen-
te protegidos;

IV - contribuir na execução de projetos de educação ambiental, 
apoiando o desenvolvimento de atividades de educação ambiental com 
vistas a ampliar a consciência ambiental das comunidades, a exemplo 
da coleta seletiva, arborização, campanha contra o abandono de ani-
mais, contra ocupações irregulares em Áreas de Preservação Permanen-
te (APPs) e em defesa de recursos hídricos;

V - colaborar para conservação da biodiversidade do Maranhão, 
mediante execução de ações que promovam, respeitem e valorizem os 
recursos naturais e ecossistemas, bem como com a realização de ativi-
dades de reflorestamento, de proteção de espécies da fauna e flora e de 
manejo sustentável nos espaços naturais.

Parágrafo único. As ações realizadas pelos Agentes Jovens Am-
bientais deverão ser comprovadas e mensuradas mediante indicadores 
objetivos que considerem a participação como ouvinte em palestras ou 
cursos especializados, a participação como ministrante de palestras ou 
cursos específicos, atividades de plantio de árvores, atividades de reu-
tilização ou reciclagem de resíduos sólidos, entre outras modalidades 
previstas em regulamento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Para execução e aprimoramento das ações pertinentes ao 
Programa Agente Jovem Ambiental, o Poder Executivo, por meio da 
SEMA, poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas, 
de quaisquer esferas de governo, inclusive para fins de cofinanciamento.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução do Programa de que 
trata esta Lei correrão por conta de receitas consignadas no orçamento 
da SEMA, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, inclusive 
oriundas de emendas parlamentares.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 106 / 2021

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto de Educação Superior Berakhah 
– IESB, com sede e foro no município de 
São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, o Instituto de 
Educação Superior Berakhah - IESB, inscrito sob o número de CNPJ 
09.077.993/0001-74 com sede e foro no Município de São Luís, no Es-
tado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2021. - Glalbert Cutrim 
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- Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O Instituto de Educação Superior Berakhah - IESB, inscrito sob 
o número de CNPJ 09.077.993/0001-74 com sede e foro na cidade de 
São Luís, no Estado do Maranhão, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com endereço na Rua Projetada, nº 9B, Quadra B, Jor-
doa, São Luís – MA, CEP: 65.042-500 Instituição sem fins lucrativos 
que tem por finalidade e objetivos: 

•	 Proporcionar formação continuada aos profissionais de edu-
cação no campo da administração escolar;

•	 Análise e reflexão do sistema escolar brasileiro a partir das 
políticas educacionais vigentes;

•	 Compreender criticamente os sistemas escolares em seus as-
pectos administrativos, técnicos, pedagógico, políticos, econômicos e 
culturais, com vistas a organização escolar mais democrática;

•	 Elaborar produção cientifica relevante na área de gestão, 
como trabalho final de curso;

Por se tratar de um Instituto dedicado a desenvolver projetos nas 
áreas educativas, culturais e sociais, ajudando na construção, formação, 
qualificação e especialização do processo de educação de pessoas, tem 
benefício relevante para sociedade. Portanto, é de justiça que o Estado 
também a considere como de Utilidade Pública.

  
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

quimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2021. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - PDT

MOÇÃO Nº 017/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Dr Joaquim Figueiredo, parabenizando por assumir a 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral no estado do Maranhão.

É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, 
em 1978. Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo 
designado para a comarca de Riachão. Atuou em Alcântara, Presidente 
Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal. Chegou à 4ª entrância em 12 de 
fevereiro de 1992, exercendo o cargo de juiz auxiliar por cinco anos. 
Foi juiz corregedor na gestão do desembargador Antônio Fernando 
Bayma Araújo e diretor do fórum “Des. Sarney Costa” nas gestões de 
Orville Almeida e Jorge Rachid.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr 
Joaquim Figueiredo, parabenizando por assumir a Presidência do Tri-
bunal Regional Eleitoral no estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

MOÇÃO Nº 018/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração a Dr Ângela Salazar, parabenizando por assumir a 
Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral no estado do Maranhão.

Bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Ma-
ranhão, em dezembro de 1980. Três anos depois concluiu o curso de 
Serviço Social, também pela UFMA. Ainda em 1986, foi aprovada e 
nomeada, em 4 de dezembro, juíza de direito. Tomou posse como titular 
da comarca de Vitória do Mearim. Atuou na comarca de Barra do Cor-
da (1991-1992) e participou da implantação da comarca de Açailândia, 
tornando-se a primeira juíza e diretora do Fórum, em 1992. No ano 
seguinte obteve remoção para a comarca de Pedreiras. 

Contudo, Ângela Salazar teve acesso ao cargo de desembargado-
ra pelo critério de merecimento, tendo sido oficialmente empossada no 
dia 16 de outubro de 2013.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr 
Joaquim Figueiredo, parabenizando por assumir o Tribunal Regional 
Eleitoral no estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 019 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio 
de Moção de Aplausos ao Desembargador José Joaquim Figueiredo dos 
Anjos e Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, parabenizan-
do-os pela posse nos cargos de Presidente e Vice-Presidente/Corregedo-
ra do egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Com suas trajetórias marca-
das pela idoneidade e respeito às pessoas, é motivo de orgulho para toda 
a população maranhense tê-los como membros da mais alta instância 
jurídica eleitoral do Estado, trabalhando com retidão, imparcialidade, 
eficiência e transparência em suas ações. A Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão externa sua alegria e reconhecimento nas conquis-
tas acima expressadas nesta moção de aplausos. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE MARÇO DE 2021- 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

REQUERIMENTO Nº 112 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 

(Art. 158, inciso IV), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida 
a Mesa, seja incluído na Ordem do Dia o projeto de lei n° 282/2020 de 
minha autoria.

   
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 02 de março de 2021. – ADRIANO – 
Deputado Estadual - PV

REQUERIMENTO Nº 113 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Sr José Samuel Miranda Melo Júnior, externando o mais profundo 
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de março 
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do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 114 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno desta 
Casa e com fundamento no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 11 
da  Lei Federal nº 12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de São Luís, 
Exmo. Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Trânsi-
to e Transportes de São Luís, Sr. Cláudio Ribeiro, informações sobre 
a aumento da frota de ônibus da capital, indicando, especificadamente, 
a quantidade, as linhas e os respectivos horários disponibilizados à po-
pulação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 01 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 115 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno desta 
Casa e com fundamento no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 11 
da  Lei Federal nº 12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de São Luís, 
Exmo. Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Saúde 
de São Luís, Sr. Joel Nunes Júnior, informações sobre a quantidade 
e respectivas lotações dos leitos disponibilizados para o tratamento 
da COVID-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 01 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 116 / 2021

Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Senhor Presidente,

Com fulcro no artigo 32, § 3º, da Constituição do Estado do Ma-
ranhão, e no artigo 34 do Regimento Interno da Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão, requeremos a Vossa Excelência a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a ser composta de 07 
(sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes, pelo prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão de seus trabalhos, prorrogáveis 
nos termos do artigo 34, § 4º, do Regimento Interno desta Casa, com o 
objetivo de apurar supostas irregularidades envolvendo os sucessivos 
reajustes de preços dos combustíveis no Maranhão.

Desde 2017 a Petrobras adotou uma nova política de formação 
de preços, que leva em conta a taxa de câmbio e a variação do preço 
internacional do barril de petróleo, negociado em dólar.

Desde janeiro do presente ano, a Petrobras já reajustou três vezes 
o preço do diesel e quatro vezes o da gasolina, que tinha valor médio 

nas refinarias de R$1,84 no final de dezembro de 2020 e atualmente está 
com o valor médio de R$2,48.

O valor dos combustíveis tem grande peso no orçamento das fa-
mílias brasileiras, o que se torna ainda mais prejudicial quando se leva 
em conta que desde o início de 2020 o mundo passa por uma grave crise 
sanitária e econômica, causada pela pandemia da covid-19.

No brasil, a gasolina pesa diretamente no bolso do consumidor 
de classe média que tem carro e dos trabalhadores que dependem de 
veículos automotores para seu sustento, como motoristas de aplicativos 
e entregadores.

Além disso, o reajuste do diesel pesa no frete de todos os produ-
tos transportados por rodovias — o principal modal usado no brasil. Um 
custo de transporte mais caro é, em regra, repassado aos preços finais e 
quem paga a conta são os consumidores.

Já no Maranhão, a gasolina estava sendo comercializada aos con-
sumidores por um valor médio de R$4,47 (quatro reais e quarenta e sete 
centavos) em dezembro. Atualmente, esse valor passou para R$5,30 
(cinco reais e trinta centavos). 

Uma CPI se faz necessária para investigar a fundo a causa desse 
aumento, bem como possibilitar um serviço mais transparente aos con-
sumidores e verificar se de fato o reajuste está sendo repassado de forma 
correta no valor final. 

Diante das inúmeras dificuldades que há muito tempo passam 
os consumidores do Maranhão neste setor, fato notório e amplamen-
te divulgado na mídia, como destacado nas matérias: “https://imirante.
com/brasil/noticias/2020/12/29/gasolina-sobe-5-a-partir-desta-terca-
-feira.shtml”, de Imirante, no dia 29 de dezembro de 2020;  “https://
epbr.com.br/petrobras-eleva-precos-dos-combustiveis-pela-segunda-
-vez-em-fevereiro/#:~:text=Segundo%20a%20companhia%2C%20
os%20pre%C3%A7os,R%242%2C24%20por%20litro.”, de 18 de 
fevereiro de 2021; “https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-
-anuncia-terceiro-reajuste-de-combustiveis-do-ano-na-gasolina-alta-
-supera-20-24873789”, de O Globo; “https://agenciabrasil.ebc.com.
br/economia/noticia/2021-02/petrobras-anuncia-aumento-da-gasolina-
-e-do-diesel-em-refinarias”, de 18 de fevereiro de 2021, solicita-se a 
criação da presente CPI, com a finalidade de apurar as irregularidades 
porventura existentes, e responsabilizar administrativa e criminalmente 
os implicados em tais práticas, nos termos da Legislação em vigor.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 615 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja en-
caminhado ofício ao Superintendente Regional do DNIT no estado 
do Maranhão Dr. Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando a 
recuperação da BR-316, no trecho entre Zé Doca e Araguanã, no Estado 
do Maranhão. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando aos 
municípios de Zé Doca e Araguanã, portanto necessitando de um acesso 
de melhor qualidade. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, 
além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. 
Assim sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 616 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Diretor Geral do DNIT Dr. Antônio Leite dos Santos 
Filho, solicitando a recuperação da BR-316, no trecho entre Zé Doca e 
Araguanã, no Estado do Maranhão. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando aos 
municípios de Zé Doca e Araguanã, portanto necessitando de um acesso 
de melhor qualidade. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, 
além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. 
Assim sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 617 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua São Ca-
milo, Vila Airton Senna, São Raimundo, São Luís - Maranhão / 65057-
846.

 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 618 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando serviços de limpeza da vala na rua 
Dom Pedro II, Bairro de Fatima.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade 

de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta 
Indicação a limpeza do canal do Turu, em virtude do matagal está muito 
grande colocando assim em risco as pessoas que desviando do tráfego 
no local.

Por esse motivo, faz-se necessária a limpeza da vala na rua Dom 
Pedro II, Bairro de Fatima, principalmente, porque vai oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 02 de março de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 619 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Secretaria de Desportos e 
Lazer, RICARDO DINIZ, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a uma revisão e reparo na iluminação no Estádio Nozi-
nho Santos, em São Luís-MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a uma revisão e reparo na iluminação no Estádio Nozinho Santos, tendo 
em vista a falta de energia elétrica. 

Por isso teve adiado o jogo entre o MOTO e o IAP, para o dia 02 
de março por conta da iluminação, ocorrendo na parte da tarde.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 620/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando que seja criada 
uma Companhia Independente da Polícia Militar, no Município de 
São Raimundo das Mangabeiras - MA.

O Município de São Raimundo das Mangabeiras se encontra na 
área de atuação do 4º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Balsas 
– MA, cerca de 90 Km daquela cidade.

A presente indicação visa aproximar a Polícia Militar junto a 
população, através da criação da Companhia Independente da Polícia 
Militar naquele Município, propiciando uma melhoria no atendimento 
das ocorrências, tendo em vista o maior suporte através da proximidade, 
como também, aumentar a sensação de segurança para toda a população 
que lá reside. 

 Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, pelo comprometimento com a 
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população de São Raimundo das Mangabeiras - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 01 DE 
MARÇO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 621/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, como também ao Reitor da Universida-
de Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, solicitando que 
seja criado 01 (um) Centro de Estudos Superiores da Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, no Município de São Raimundo 
das Mangabeiras - MA.

A educação é a principal porta de entrada para o mercado de 
trabalho, posto que, através do conhecimento, desenvolve-se o pensa-
mento crítico, alicerce na construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária. 

Nesse contexto, a presente indicação se faz de extrema impor-
tância para toda a população do Município de São Raimundo das Man-
gabeiras - MA, assim como para municípios vizinhos. Uma vez que 
a oferta de curso superior revela a possibilidade de crescimento e de-
senvolvimento direcionado a novas oportunidades profissionais. Além 
disso, a construção do novo campus universitário, também é visto como 
um grande potencial no sentido do aquecimento da economia local, pois 
servirá de base para estudantes de outras regiões de nosso estado, e até 
mesmo de outras partes do Brasil.

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, pelo comprometi-
mento com a população de São Raimundo das Mangabeiras – MA e 
região.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 01 DE 
MARÇO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 622 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas comunidades 
Taim e Porto Grande, localizadas na Zona Rural da cidade de São Luís 
– Maranhão.

    Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 623 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, soli-
citando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Paraíso, Novo 
Cohatrac, São José de Ribamar - Maranhão / 65110-000.

        
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 

02 de março de 2021. - DUARTE JÚNIOR 
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 624 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flávio 
Dino, ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, o 
Sr. José Sérgio Delmiro Sales e ao Secretário de Agricultura Fami-
liar, o Sr. Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de 02 (duas) 
patrulhas agrícolas, 10 (dez) kits de irrigação familiar 500 m² (comple-
to), 20 (vinte) barracas com estruturas metálicas em metalon 2,0 m x 1,0 
m e 03 (três) microtratores com enxada rotativa e encanteirado para o 
município de Amarante/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 625 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas ruas 6, 7, 8 e 
Travessa Ivar Saldanha, no Jardim São Cristóvão, além das ruas A, B 
e 33 do Cohapam, todas pertencentes ao município de São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 626 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manuten-
ção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretá-
rio de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio 
Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando ser-
viços de pavimentação asfáltica nas Ruas 04, 06, 12 e 18, bairro Altos 
do Turu, São José de Ribamar - Maranhão / CEP: 65110-000.

a) Rua 04:
b) Rua 06:
c) Rua 12:
d) Rua 18:

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 627 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas Senador José Sarney 
e Engenheiros, bairro Parque São José, São José de Ribamar - Mara-
nhão / CEP: 65110-000.

  
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 

02 de março de 2021. - DUARTE JÚNIOR 
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 628 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-

vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Travessa 
do Progresso, CEP: 65047-460; Rua Frei José, CEP: 65047420; Rua 
Boa Esperança, CEP: 65045090; Rua Santa Júlia, CEP: 65047464; Rua 
Nossa Senhora da Vitória, CEP:65047425; Rua São Raimundo, CEP: 
65047730 e Travessa Santa Júlia, todas situadas no bairro da Vila Pal-
meira, São Luís/MA.

 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 629 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica nas Ruas 09, 11 e 12 do Conjunto Manaíra e a Avenida 04, todas em 
Paço do Lumiar - Maranhão / 65130-000.

 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 630 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
disponibilização de 01 (uma) viatura (tipo camionete), reforma do pré-
dio da Delegacia de Polícia, disponibilização de 01 (um) computador 
e o aumento do número de investigadores no município de Amarante/
MA, de modo a reforçar o policiamento da cidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 631 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
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Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida 4, 
Chácara Itapiracó, CEP: 65054-876, São Luís/MA.

  
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2021. - 

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 632 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando serviços de limpeza da vala na 
rua Dom Pedro II, Bairro de Fatima.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade 
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta 
Indicação a limpeza do canal do Turu, em virtude do matagal está muito 
grande colocando assim em risco as pessoas que desviando do tráfego 
no local.

Por esse motivo, faz-se necessária a limpeza da vala na rua Dom 
Pedro II, Bairro de Fatima, principalmente, porque vai oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 02 de março de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 633 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica próximo a Faculdade Pitágoras 
no Turu.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 02 de março de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 634 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica próximo a Faculdade Pitágoras 
no Turu.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 02 de março de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 635 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssima Prefeita de Paraibano/MA, a 
Senhora Vanessa Queiroz Furtado Ferro solicitando observar a lei nº 
11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
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doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 636 / 2021

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

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons/MA, o Se-
nhor Enoque Ferreira Mota Neto, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:
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I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-

deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 

a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;
III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 

até 2 (dois) salários mínimos;
IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 

linha reta no mesmo município de sua residência.
Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 

mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 

inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 637 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssima Prefeita de Pedreiras/MA, a Va-
nessa dos Prazeres dos Santos, solicitando observar a lei nº 11.350, de 
02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
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até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPEN-

DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.
 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 638 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro/MA, o Se-
nhor João Luciano Silva Soares, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
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§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 

meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 639 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra/
MA, o Senhor Raimundo Alves Carvalho, solicitando observar a lei nº 
11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.
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§ 3º Terão prioridade na concessão do 

Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 640 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena/MA, o 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-



  18       QUARTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2021                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 641 / 2021

Senhor Presidente,

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

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar/
MA, o senhor Júlio César de Sousa Matos, solicitando observar a lei 
nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.
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Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 642 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssima Prefeita de São Roberto/MA, a 
Senhora, Danielly Coelho Trabulsi solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
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versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 643 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Férrer/
MA, o Senhor Adriano Machado de Freitas, solicitando observar a lei 
nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 

violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
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da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 644 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeita de Timon/MA, a Senhora 
Dinair Sebastiana Veloso da Silva, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
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nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 645 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda/MA, 
o Senhor Rigo Alberto Teles de Sousa, solicitando observar a lei nº 
11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

 “Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa 
de aluguel social destinado a amparar mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude 
do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades di-
versas da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 
10 (dez) vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditó-
rio e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
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SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação. Man-
do, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execu-
ção da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA E 132º DA REPÚBLICA.

 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 646 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GO-
VERNADOR FLÁVIO DINO, SOLICITANDO-LHE QUE APRE-
CIE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PAGAMENTO 
SUPLEMENTAR DE 100% SOBRE OS VALORES JÁ PAGOS A 
TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AOS PROFIS-
SIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE ESTEJAM ENVOLVIDOS 
DIRETAMENTE NO ATENDIMENTO, TRATAMENTO DOS 
PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 OU EM ATIVIDA-
DES DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊN-
CIA DO DECRETO 35.672 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

A dedicação dos profissionais da área de saúde, que se encon-
tram, efetivamente, à frente do enfrentamento da pandemia nos hospi-
tais ou, em razão da natureza essencial das suas atividades, precisa ser 
recompensada. Eles estão à frente do enfrentamento da pandemia nos 
hospitais ou em razão da natureza essencial das suas atividades, perma-
necem expostos nas ruas, em áreas de risco para casos de coronavírus, 
realizando seus serviços junto à população, sempre de prontidão para 
atender a todos.

Esses servidores já deram exemplos de sua dedicação e coragem 
para ajudar no combate ao coronavírus e que agora é a vez do Poder 
Público valorizar o trabalho exercido por eles.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de março de 2021. 
- Wellington do Curso – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 647 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO, SOLICITANDO-LHE QUE APRECIE A 
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PERCENTUAL DE 40% 
REFERENTE À INSALUBRIDADE NO SALÁRIO DOS PRO-
FISSIONAIS DA SAÚDE NO MARANHÃO. 

A dedicação dos profissionais da área de saúde, que se encon-
tram, efetivamente, à frente do enfrentamento da pandemia nos hospi-
tais ou, em razão da natureza essencial das suas atividades, precisa ser 
recompensada. Eles estão à frente do enfrentamento da pandemia nos 
hospitais ou em razão da natureza essencial das suas atividades, perma-
necem expostos nas ruas, em áreas de risco para casos de coronavírus, 
realizando seus serviços junto à população, sempre de prontidão para 
atender a todos.

Esses servidores já deram exemplos de sua dedicação e coragem 
para ajudar no combate ao coronavírus e que agora é a vez do Poder 
Público valorizar o trabalho exercido por eles.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de março de 2021. 
- Wellington do Curso – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 648 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO, SOLICITANDO-LHE QUE APRECIE A 
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PERCENTUAL DE 40% 
REFERENTE À INSALUBRIDADE NO SALÁRIO DOS PRO-
FISSIONAIS DA SEGURANÇA NO MARANHÃO. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a instituição da Grati-
ficação Especial temporária de insalubridade para os Policias Militares 
e Bombeiros Militares da ativa, do Estado do Maranhão, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia 
do corona vírus (COVID-19) estabelecido pelo decreto nº 35.672, de 19 
de março de 2020.

A solicitação tem como fundamento a competência privativa do 
chefe do executivo para editar normas referentes à percepção de adi-
cional de insalubridade pelos membros da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar durante o período de decretação de calamidade 
pública. Ademais, é sabido que, mesmo neste momento crítico, a Polí-
cia Militar e o Corpo de Bombeiro continuam prestando seus relevantes 
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serviços visando à garantia da segurança pública e a paz social. Resta 
clara a insalubridade suportada por estes agentes considerando todo o 
risco de exposição diante de um agente biológico no momento dessa 
pandemia, com riscos incontroláveis e que podem prejudicar a saúde e 
integridade de policiais e bombeiros militares pelo COVID-19. 

Ante o exposto, evidenciando-se a saúde como direito de todos, 
solicita-se aprovação da presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de março de 2021. 
- Wellington do Curso – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhoras e Senhores Deputados, membros da galeria, inter-
nautas, telespectadores da TV Assembleia, Senhor Presidente, o que me 
traz aqui, hoje, é justamente para falar das fortes chuvas e da cheia do 
Rio Mearim. Sabemos do momento difícil que é a elevação dos casos 
de coronavírus no Estado do Maranhão, a preocupação do Governo do 
Estado toda voltada para essa situação e como V. Excelência, ontem, 
Senhor Presidente, esteve em reunião com o Governador Flávio Dino, 
com os chefes dos Poderes, como o Judiciário, Legislativo e Executivo. 
E a problemática é muito séria, mas nós não podemos também deixar 
de dar assistência às famílias que são banhadas pelo Rio Mearim. Nós 
temos aí a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, que já estão passan-
do por momentos de dificuldades e as pessoas já estão sendo retiradas 
das suas casas, Deputado Antônio Pereira. V. Exa., que esteve agora, 
há pouco, na cidade de Esperantinópolis, mais precisamente ali, que 
V. Exa. eu vi atravessando o Rio Mearim no povoado Palmeiral, viu a 
grande quantidade de água que hoje o Rio Mearim tem pela sua grande 
elevação. São mais de seis metros que subiu o nível do Rio Mearim. 
A cidade de Pedreiras já tem desabrigados. A cidade de Trizidela do 
Vale também já tem desabrigados. E agora nós precisamos do apoio, 
do auxílio do Governo do Estado do Maranhão tanto no tocante do 
Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, como também da Secretaria de 
Assistência Social para que possam chegar apoio a essas famílias de-
sabrigadas. Chamo aqui também a tenção para os municípios que são 
banhados pelo Rio Mearim como Bacabal, São Luís Gonzaga, Arari, 
Vitória do Mearim. Porque a gente pode ver e acompanhar que as chu-
vas não param. As chuvas estão cada vez mais elevadas. Ontem mesmo 
na cidade de Esperantinópolis teve uma chuva torrencial que alagou 
a cidade também, as ruas. E o momento é muito delicado. Nós temos 
aí a questão dos desabrigados. E dentre esses desabrigados, Deputado 
César Pires, têm pessoas que irão para alojamentos como ginásio de 
esportes, escolas, e vai ter aquela aglomeração perene. E também nós 
temos as pessoas que vão ser conduzidas para casas de parentes, para 
casas de amigos. E as pessoas que realmente, se aumentar mais ainda 
esse número de desabrigados, vai ter pessoas que vão ter até mesmo 
problemas de alojamento. Então, primeiro, nós temos que chamar 
a Secretaria de Saúde, o Secretário Carlos Lula. Que ele possa fazer 
um trabalho já nesses municípios com essas pessoas que estão sendo 
desabrigadas. Por quê? Eles estão saindo das suas casas agora. Nós já 
temos pessoas que, se o rio aumentar mais ainda, nós já temos pessoas 
que já estão ali no ponto de sair de suas residências. Então a Secretaria 
de Saúde, Senhor Presidente, pode ir nessas famílias já e começar a 
fazer o teste de covid, fazer já que essas pessoas possam se manter em 
casa, isoladas, com auxílio do Estado para que, quando ela sair para o 
alojamento, para o lugar onde elas irão ficar para passar esse período 

de enchente, já tem todo um estudo ali de quem tem e quem não tem 
covid e todo um preventivo com apoio da Secretaria de Saúde. Como 
também eu chamo aqui atenção da Secretaria de Assistência Social para 
que já possa fazer esse estudo, esse levantamento também, que já possa 
aumentar a alimentação do Restaurante Popular, na cidade de Pedrei-
ras, para que essas pessoas que estão aí desabrigadas pelas cheias do 
rio Mearim possam também ter aquela alimentação que, todos os anos, 
o Governo do Estado do Maranhão proporciona a essas pessoas, haja 
vista que o ano de 2021, as cheias do rio Mearim do ano de 2021, elas 
estão sendo atípicas por causa do coronavírus, Deputado Zito Rolim. 
Então é um momento delicado, é um momento de bastante atenção do 
Governo do Estado do Maranhão e principalmente da responsabilidade 
dos municípios porque os municípios, Deputado Pastor Cavalcante, têm 
recursos. Nós tivemos aí o mês de janeiro, onde estava tudo parado nos 
municípios, nós temos aí recursos dos royalties do gás que, até hoje, 
tanto na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale ninguém sabe o que 
estão fazendo com esses recursos. E aí essas pessoas realmente têm que 
serem atendidas de forma ímpar porque tem o dinheiro e aí o povo de 
Pedreiras e Trizidela do Vale está precisando desse apoio, desse auxílio. 
Então, Senhor Presidente, nós estamos fazendo aqui várias Indicações 
também à Assembleia Legislativa que de forma a gente possa ter aquele 
trabalho que V.Exa. fez outrora, no ano passado, onde a Assembleia Le-
gislativa teve acesso às cestas básicas, aqui com recursos da Assembleia 
Legislativa, é muito importante nesse momento hoje tão delicado essas 
cestas básicas, onde a gente pede também apoio aos empresários, pede 
apoio a todas as prefeituras ali também que são vizinhas ao município 
de Pedreiras que possa ajudar o município de Pedreiras e Trizidela do 
Vale, nesse momento delicado, nesse momento que realmente necessita 
de ajuda de cada um. Também estamos requisitando junto ao Exército, 
aqui no Estado do Maranhão, que possa novamente mandar os cami-
nhões para ajudar a retirar o povo de suas casas, a retirar a população, 
esses que já estão ameaçados da enchente nos seus lares para os lugares 
que vão ser abrigadas essas pessoas. Nada mais a tratar agora, Senhor 
Presidente, muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wendell Lages, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados. Venho a essa tribuna 
para registrar uma reunião que tive ontem na Secretaria de Segurança 
Pública do Estado com o Secretário Dr. Jefferson Portela para tratar so-
bre investimentos na segurança pública na cidade de Itapecuru-Mirim e 
na região do Vale do Itapecuru. Estiveram comigo o líder comunitário, 
Senhor Edivaldo, morador do povoado Leite, no município de Itape-
curu-Mirim e o Vereador Emerson. Uma reunião proveitosa tendo em 
vista que recebemos o apoio do Secretário Dr. Jefferson Portela para 
implantação do posto de polícia no povoado Leite. Um povoado situado 
numa posição estratégica que fica próximo à cidade de Itapecuru-Mi-
rim, à cidade de Presidente Vargas e à cidade de Vargem Grande. Sendo 
assim, a implantação desse posto de polícia irá beneficiar e melhorar 
a qualidade de vida e a segurança pública para as pessoas que moram 
naquela região. Também aproveitamos o momento e a reunião para 
apresentar indicações que fizemos para a segurança pública, solicitando 
para o batalhão localizado em Itapecuru Mirim, sediado naquela cidade, 
viaturas e motoviaturas e também para que o município de Itapecuru 
Mirim seja contemplado com um colégio militar, programa do Gover-
no do Estado que vem melhorando a educação em muitas cidades do 
estado do Maranhão. Certo que foi uma reunião proveitosa, eu agrade-
ço a oportunidade que o Dr. Jefferson Portela nos concedeu para tratar 
desses assuntos que vão beneficiar a segurança pública na cidade e na 
região de Itapecuru Mirim, na região do Vale do Itapecuru Mirim. Fi-
cam aqui os meus agradecimentos e, no mais, me sinto muito satisfeito, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Pastor Cavalcante, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (sem revi-
são do orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, senhores deputados 
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e senhoras deputadas, imprensa, Rádio e TV Assembleia, funcionários 
da Casa, povo do Maranhão, bom dia a todos na paz do Senhor. Venho 
à tribuna desta Casa, nesta manhã, com uma missão informativa, por 
isso peço a atenção dos meus pares para a leitura de um documento que 
recebi, hoje, no meu gabinete. Documento expedido pelos pastores da 
Assembleia de Deus, em Açailândia, em reunião que aconteceu ontem, 
primeiro de março. Nossa igreja tem mais de oitenta pastores. Um pou-
co mais de cinquenta pastores produziram o documento e nos encami-
nharam com as suas assinaturas. Os que não assinaram, não assinaram 
por razão de viagem, outros em quarentena e outros estão em hospitais 
porque foram atingidos pelo covid-19. Inclusive alguns já faleceram 
deixando no seio da família, da igreja e do nosso município somente 
a lembrança e as lágrimas. Por isso, pedimos a atenção de todos para 
a leitura desse documento, porque com essa leitura, eu quero tornar 
público ao Estado do Maranhão e ao povo de Açailândia. Termo de 
Sessão de Uso Físico no Período de Pandemia, ao Exmo. Sr. Governa-
dor do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa. A Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, em Açailândia, Maranhão, localizada 
às margens da BR-222, km 03, Vila Progresso II, inscrita no CNPJ nº 
11.590.320/0001-65, neste ato, representada por sua diretoria, consi-
derando a necessidade dessa entidade em colaborar com os esforços já 
empreendidos pelos órgãos governamentais competentes, no tocante à 
prevenção e enfrentamento a covid-19, considerando os boletins epide-
miológicos publicados pela Secretaria Municipal de Saúde dos casos de 
infecção da covid-19 e do perfil da população atingida, visando a contri-
buição das medidas propositivas ao objetivo de prevenção do contágio 
da covid-19, considerando o controle da taxa de ocupação de leitos nas 
unidades de saúde do município de Açailândia, que beira à margem 
dos 90%, resolve dispor ao Governo do Estado para a implantação de 
Hospital de Campanha da regional de Açailândia - Maranhão toda a 
estrutura do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
em Açailândia, cuja estrutura física compreende um espaço de 4.510 
metros quadrados de área construída, com 25 salas, com auditório com 
capacidade para seis mil pessoas, com cozinha industrial, com amplo 
estacionamento e estrutura sanitária coletiva para homens e mulheres. 
Segue, em anexo, lista de assinatura dos pastores representando a mem-
bresia desta conceituada instituição religiosa, onde, por unanimidade, 
reunidos nesta presente data, muito solícitos, assinaram o presente 
documento. Açailândia, Maranhão, 01 de março de 2021. Pastor José 
Alves Cavalcante, Presidente; Pastor Fernando Lima Moreira, primei-
ro secretário. Lido o documento, Senhor Presidente, torno público ao 
Estado do Maranhão e ao povo de Açailândia. A partir desta data, eu 
irei me dirigir ao Governo do Estado com o nosso documento proposi-
tivo. Caso seja aceito pelo Governo, saberemos nos comportar de forma 
pacífica, ordeira e sempre aplaudindo as medidas governamentais em 
benefício do povo. Caso nosso documento não seja recepcionado pelo 
Governo em razão de outras medidas em atendimento ao povo de Açai-
lândia com urgência, sem necessidade da interferência da instituição, 
saberemos também nos comportar pacificamente e aplaudindo as ações 
do Governo a favor do povo do Maranhão, especialmente de Açailân-
dia, o meu município. Entendemos que esta causa não é uma causa só 
dos políticos, também não é uma causa só de igrejas; é uma causa de 
todos nós, porque somente quando ficamos de joelhos diante de Deus 
é que teremos condições de ficar de pé diante dos problemas. Por isso 
disse o padre Fabrício da Conceição “todos de joelhos diante de Deus 
neste momento para que tenhamos condições de ficar de pé diante dos 
problemas”. Senhor Presidente, quero agradecer pelo tempo e pela tole-
rância na minha fala mesmo depois do toque da campainha e, ao povo 
do Maranhão, o meu muito obrigado e meu grande abraço. Registra-
da aqui e tornada pública esta ação da nossa instituição Assembleia de 
Deus em Açailândia. Obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados, eu também venho, 
aqui, tratar desse assunto que está sendo, hoje, a pauta nacional e do 
mundo - e o Maranhão não poderia ser diferente, que é em relação a 

essa situação toda que nós vivemos dessa pandemia e agora, que prati-
camente já se completa um ano do primeiro caso, tudo indica que nós 
entramos numa segunda onda da covid. E dessa vez, agora, muito mais 
forte e que tem atingido um número maior de pessoas, inclusive, da fai-
xa etária de pessoas mais jovens, crianças agora que não foram atingi-
das na primeira onda e que agora está gerando aí uma preocupação mui-
to maior. E é necessário que a gente possa continuar priorizando esse 
debate, porque vivemos numa situação de pandemia mais uma situação 
de guerra. E eu quero aqui destacar, ontem, a reunião que foi feita pelo 
Governador Flávio Dino, que o nosso Presidente Othelino Neto partici-
pou como Presidente do Poder Legislativo, com o Presidente do Tribu-
nal de Justiça, com o Presidente da FIEMA, com o presidente Tribunal 
de Contas, prefeitos, porque era necessário que esse momento fosse 
feito exatamente para termos compreensão que essa situação é uma 
responsabilidade de todos nós e que precisamos ter políticas públicas, 
afirmativas nesse momento para que a gente possa garantir a esperança 
para todos maranhenses. E é dentro desse novo momento de dificulda-
de que nós vivemos que quero também, assim, destacar que, como em 
outras regiões do Maranhão que têm avançado o número de doentes em 
função da covid, a nossa região também da Cidade de Bacabal, a região 
do Mearim também começa a ser atingida fortemente com o número 
de casos aumentando. O que está gerando uma grande preocupação, 
porque a rede hospitalar de Bacabal já não está suportando mais o nú-
mero de pessoas que estão adoecendo e que precisam, acima de tudo, 
de um atendimento. No primeiro momento agora foi feito, inclusive, 
lá a entrega de um hospital de campanha pelo Secretário de Indústria e 
Comércio, mas que, na verdade, não é um hospital de campanha. Virou 
um ambulatório, porque a estrutura deixa muito a desejar. Não existe 
internação nesse hospital, não existe oxigênio. Mas eu ontem recebi 
um telefonema do Secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, e do Se-
cretário Carlos Lula, que falaram em nome do Governador, buscando 
exatamente uma parceria com a prefeitura de Bacabal, com o Prefeito 
Edvan Brandão, para que a gente pudesse entrar também, digamos, com 
a nossa responsabilidade também pela cidade, esse momento de união 
para que a gente possa unir o Estado, unir a Prefeitura para ampliar o 
número de leitos já existentes para que a gente possa garantir o aten-
dimento às pessoas que estão adoecendo. Eu inclusive na quinta-feira 
participei de uma reunião com o Comitê Gestor da Crise da Pandemia, 
lá na cidade de Bacabal, que tem a participação do Ministério Público, 
que tem a participação do Secretário de Saúde de Bacabal, do Prefei-
to Edvan Brandão, dos Promotores da cidade discutindo exatamente 
quais seriam as propostas que o Comitê apresentaria para o Governo e 
para Prefeitura, para que a gente pudesse dar esses encaminhamentos. E 
hoje eu estarei junto com o Prefeito Edvan Brandão, com o Secretário 
Carlos Lula, discutindo exatamente essa parceria entre o Governo do 
Estado, a Prefeitura de Bacabal, para que a gente possa garantir, mais 
uma vez, o Hospital de Campanha da Prefeitura de Bacabal em parceria 
do Governo para reforçar o atendimento, porque assim foi feito, Depu-
tado Arnaldo Melo, naquele primeiro momento da crise da pandemia na 
cidade de Bacabal e que nós conseguíamos, por meio desse trabalho, 
dessa união, dar uma resposta importante, salvando vidas, não só da 
população de Bacabal, mas de toda região do Médio Mearim. E hoje 
nessa reunião, nós trataremos também com o Prefeito Edvan Brandão, 
com o Secretário de Administração, David Brandão, com a Dra. Ivana, 
que é a coordenadora de pandemia, hoje, do coronavírus, em Bacabal, 
junto com o Prefeito, e o Secretário Carlos Lula, para que a gente possa 
definir as ações que serão garantidas para reforçar o Sistema de Saúde 
de Bacabal e, como eu disse, garantir a vida da população de Bacabal 
e de toda região do Médio Mearim, porque é importante que a gente 
possa entender agora que a responsabilidade não é apenas de uma ins-
tituição, a responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade também 
é da população que precisa ter a compreensão que o momento agora é 
muito mais difícil do que nós já vivemos e que precisa da compreensão 
dela, para a questão do distanciamento, do isolamento, para que a gente 
possa diminuir o número de casos existentes. Porque a situação está se 
agravando e todos os levantamentos que nós estamos vendo e a expe-
riências que estão tendo em outros estados brasileiros é só de crescente. 
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A cada dia, a situação piorando, já estamos no mês de março e que 
tudo indica que será o mês muito difícil em relação a essa pandemia. 
Por isso, é preciso a união de todos nós, para contribuímos, Deputado 
Antônio Pereira, com esse momento dificuldade que o Estado passa, 
que o país passa, mas, acima de tudo, garantindo o atendimento para a 
população que precisa e que vai precisar dentro dos hospitais públicos 
e privados. Hoje, nós sabemos que aqui em São Luís não se tem nem 
na rede privada uma vaga de leito disponível, já existe fila de pessoas 
na busca de um leito de UTI e não consegue na iniciativa privada, nos 
hospitais privados. E o hospital público, ele também está chegando no 
seu momento já de dificuldades, também de não conseguir esse atendi-
mento. Por isso, a situação é muito séria e que nós precisamos, acima 
de tudo, contribuir por meio dessa Casa, com propostas que possam mi-
nimizar essa situação de dificuldade que o nosso Estado está passando e 
que a nossa população também está sofrendo. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente Othelino Neto, 
senhoras primeira e segunda Secretárias, meus pares aqui presentes, 
imprensa, pessoas que nos assistem, se eu chamasse o governo Flávio 
Dino de “governo mambembe”, com certeza, eu teria justificativa, e te-
nho a vontade. Mas mambembe por quê? Pelas suas atitudes, pelos ato-
res fracos que têm na construção da sua equipe política, e é gerencial. 
Um governador que lutou tanto para comprar vacina, quando foi autori-
zado pelo supremo para comprar vacina, o governo nunca comprou ne-
nhuma, mas deu a sua contrapartida: comprou seringas, comprou luvas 
e gastou milhões em mídia para dizer isso. Pediu que tivesse o direito 
discricionário de poder tomar as atitudes que quisesse; foi autorizado. 
Se acovardou e foi preciso um juiz tomar para que ele pudesse surfar na 
onda do juiz. Determinou em determinado momento e alardeou as suas 
atitudes tomadas num dia de domingo, pela manhã, mostrando que está 
trabalhando e, à tarde, pediu para o Secretário desfazer as suas atitudes. 
E, ontem, reuniu com algumas pessoas, mas deixou falhas incríveis. 
Se tivesse de chamar, não chamou o Conselho Federal de Medicina, 
que tem base científica para discutir e optou por chamar outras pessoas 
sem base científica. Quando chama o Tribunal de Justiça e o Tribunal 
de Contas, é bom que se saiba que o Tribunal de Justiça e Tribunal de 
Contas já tomam essas atitudes de trabalhar de forma virtual. Vá lá pro-
tocolar um documento para você ver como é, portanto não tem inovação 
nenhuma. A Assembleia talvez falte. O Presidente começou a tomar e, a 
partir de segunda-feira, também não vai ter expediente. Mas, senhores, 
ele não reuniu o corpo científico nenhum para poder apresentar a real 
situação da pandemia aqui no Maranhão. Não apresentou. Covarde 
que ele, reuniu para dividir responsabilidade da suposta atitude que ele 
poderá tomar depois de jogar as coisas de ordem lenta, observar como 
é que a sociedade reage, dividir a responsabilidade com os prefeitos, 
dividir a responsabilidade com os Poderes para poder, então, tomar 
atitudes, se tomar. Ah! César, tu és contra? Não, eu sou a favor. O que 
eu sou contra é a atitude covarde do Governador, que não tem coragem 
de tomar atitude e vem o senhor Secretário de Saúde, Presidente do 
CONASS, faz um arrazoado, joga em rede pública, remetendo a 
suposta responsabilidade ao Presidente da República, quando ele, como 
membro do Governo, não teve coragem de propor, aqui, na sua terra. 
Covarde o seu senhor Secretário de Saúde, que quer mídia como o 
Governador quer, mas não quer atitude. Embora eu ache que atitude 
é necessária. A pandemia está crescendo, mas deve tomar atitude, sim. 
No interior, não estão fazendo exames dessas cepas novas. Em Israel, 
vocês viram agora nas revistas científicas inglesas que já mudou a 
postura. Aumentou 23% a nova cepa lá em crianças. E o Governo ainda 
não sabe que atitude tomar aqui. Não tem estudo de cepa regionalizada, 
devia ser por região, nas regiões ajudar as prefeituras a fazer, grande 
parte das prefeituras sequer tem exame da covid, onde você sabe que as 
pessoas ainda que assintomáticas transmitem a enfermidade. O risco é 
grande, mas tem um governo covarde que não toma atitude. Agora eu vi 
aqui o Deputado Roberto Costa subir à tribuna para dizer que o Hospital 

de Campanha, alardeado, não hospitaliza ninguém, é um ambulatório, e 
assim tem inúmeros outros, mas, com certeza, está sendo vendido para 
mídia que o Governo tomou atitude; atitude que o Governador fez foi 
desmontar bem aqui com o recurso da Nação, bem aqui no fundo, des-
montou o Hospital de Campanha, desmontou o Real, desmontou o São 
José, e olha, ele já tinha conhecimento de que a segunda onda viria, é 
irresponsável e ganhou o dinheiro público, pediu autorização para com-
prar vacina e não comprou, pediu para poder intervir e não interveio 
porque não tem coragem, é frouxo, não tem coragem de tomar atitude 
e o povo morrendo. Esse é o governo mambembe feito por atores de 
segundo grau, não reuniu a parte científica, ontem, para apresentar da-
dos, não vai reunir hoje com os comerciantes, não vai, o que ele quer é 
usar vocês comerciantes para poder dividir as responsabilidades, o que 
ele quis ontem foi dividir responsabilidade, ele já sabia qual a deter-
minação. O que vocês estão é legitimando as atitudes dele, não quero 
dizer que atitude é incorreta, incorreto é o modelo, o modus operandi, 
atitude distópica do Senhor Governador, ele é um governo distópico e 
quando faz isso é porque está fragilizado, se ele quer dividir responsa-
bilidade é porque ele está fragilizado, não tem coragem de assumir, de 
avocar as responsabilidades, porque tem medo da população reagir de 
um Governo que já está carcomido, brigando contra ele mesmo, porque 
nem candidato de Oposição tem, ele vai legitimar, hoje à tarde, a atitu-
de, usou a Assembleia também, a Assembleia tem que tomar atitude? 
Tem, mas poderia tomar discricionariamente, como Tribunal de Contas 
tomou, lá não está tendo presencial não, TJ não está presencial, TRE 
não está presencial, Ministério Público não está presencial, só está nós. 
É um Governo, é um Governo mambembe, atores fracos, de segun-
da categoria, um Governo fraco que só sabe remeter responsabilidade, 
mas quando o Supremo autoriza e dar-lhe o direito discricionário, ele 
deixa fugir pelos ralos da sua incompetência e de seu pavor. Senhores, 
isso era o que eu queria dizer, não tem cientistas explicando, norteando, 
subsidiando tecnicamente as decisões e hoje vai ser de novo. Ele quer 
legitimar com os empresários. “Não, eu decidi e dividi as responsabi-
lidades com os empresários do Maranhão”. Flávio Dino, você engana 
quem quer ser enganado, com quem não pode ter liberdade de poder 
falar as coisas. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes. Eu queria 
pedir aos oradores que se atenham aos cinco minutos, em razão de que 
nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis oradores inscritos e temos 
só mais dezenove minutos para que iniciemos a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, peço licença aqui para retirar a máscara. 
Senhor Presidente Othelino Neto, caros colegas Deputados, Secretários 
presentes à Mesa, Andreia Rezende e Cleide Coutinho, Pastor Caval-
cante, em nome do qual, felicito aqui, cumprimento todos os colegas 
deputados e deputadas que estão em plenário hoje, imprensa, galeria 
virtual, que nos acompanha. Senhor Presidente, apenas para registar a 
morte, o falecimento de um grande amigo, de um grande companhei-
ro político, um grande parceiro político, ex-prefeito de São Pedro da 
Água Branca, Hildésio Gonçalves, conhecido popularmente como Juca. 
Juca, um grande amigo, um grande companheiro, cumpridor dos seus 
deveres e que principalmente nós nos considerávamos como familiares. 
Tanto eu considerava, como ele também me considerava, como a sua 
família continua me considerando e eu continuo considerando a família. 
Atualmente, a sua irmã é prefeita daquele município, Marilia Gonçal-
ves, Prefeita Marilia Gonçalves. E o Juca, depois de uma luta, 90 dias 
internados, 90 dias entubado, pela covid, a mais ou menos, 15 dias atrás 
saiu da UTI covid, porque não tinha mais covid. E foi para UTI cardio-
lógica até porque ele, quando contraiu essa doença, esse vírus da covid, 
ele já era renal crônico e fazia hemodiálise duas, três vezes por semana. 
Além de ter cardiopatias e tratar de hipertensão arterial, ou seja, ele ti-
nha ali um conjunto de doenças que realmente o debilitou, mas, mesmo 
assim, foi um grande lutador. Noventa dias internado na UTI e veio a 
falecer na madrugada de domingo. Ontem chegou a São Pedro da Água 
Branca, onde tinha um grande número, Pastor Cavalcante, V. Ex.ª que 
é votado lá, um grande número ali de pessoas da sociedade, compa-
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nheiros políticos que sempre estiveram junto com ele na sua jornada 
política por esta terra e pela terra de São Pedro da Água Branca. E ele 
foi recebido por essa grande multidão ontem à noite, quando chegou de 
Goiânia. E, hoje de manhã, está sendo sepultado em Rondon do Pará, 
no túmulo de seu pai, senhor Ideo Gonçalves. Saudoso Ideo Gonçalves 
muito conhecido ali na região. Eu quero registrar, com muito pesar, 
sublinhar, os meus sentimentos, os meus pêsames a toda a família e 
dizer que é uma perda para mim e para o povo de São Pedro da Água 
Branca, inigualável, porque ele considerava ali, sempre foi do PTB. 
Desde 2004 que nós estamos politicamente juntos. Ele sempre do PTB. 
Inclusive a Prefeita Marília foi eleita agora também pelo PTB, que é o 
partido do Pastor Cavalcante, que também teve uma importante ação 
nessa campanha passada lá, o Pastor Cavalcante como deputado Esta-
dual. E dizer que essa família, ele chamava no palanque de família 14, 
que era a família comandada pelo Juca. Essa família hoje se entristece 
porque Juca, Deputado Othelino, eu gostaria de registrar era conhecido 
como o pai dos pobres, o pai dos humildes ali de São Pedro da Água 
Branca. Então deixa realmente um legado político, um grande legado de 
amizade e deixa também muita saudade. Então eu quero aqui, outra vez, 
terminar as minhas palavras dizendo à família que pode contar, nesse 
momento difícil com o Deputado Antônio Pereira e registrar, outra vez, 
os meus sentimentos e os pêsames. Muito obrigado, Senhor Presidente. 
Feito o registro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Tem sido amplamente divul-
gado na imprensa, nos últimos dias, o aumento de números de casos da 
covid-19, aqui no Estado do Maranhão. Nos últimos dias, foram detec-
tados cerca de oitocentos testes positivos, quando a gente pega para fa-
zer uma análise dos números em comparação com o ano passado, quan-
do a gente teve o pico da pandemia precisamente em torno da primeira 
semana de junho, entre os dias 05 e 06 de junho do ano passado, hoje, 
nós temos uma detecção de casos bem menor. E isso tem acontecido 
porque a quantidade de testes realizados no Estado do Maranhão, nos 
municípios do Maranhão, tem sido muito pequena. A grande verdade é 
que prefeito do interior do Estado parou de fazer testes, não comprou 
um teste, receberam recursos para o atendimento da covid-19 e o que a 
gente vê diariamente são operações da Polícia Federal nos municípios 
de todo o Maranhão, buscando indícios de fraudes na utilização desses 
recursos. Isso nos dá uma tristeza muito grande, porque a gente che-
ga nesse momento aqui e percebe que as municipalidades, as próprias 
estruturas não se prepararam em um ano, e agora, de maneira muito 
oportuna, começam a cogitar o aperto de medidas cada vez mais restri-
tivas. Uma população que há um ano tem os seus filhos sem saber o que 
é ter uma aula, aqui numa capital como São Luís, a gestão passada, as 
crianças ficaram um ano sem aula, a gestão atual não sei, de fato, quan-
do irá começar a pensar em ter aulas, estruturar as aulas das crianças. 
No interior, imagino como não está a situação, de uma maneira muito 
mais grave. A curva de óbitos tem aumentado, é bem verdade, projeta-
-se para, daqui a aproximadamente uma semana, cerca de 30 óbitos por 
dia. Hoje, nós estamos aqui com um registro de 20 óbitos, aproxima-
damente, só que esses são os números que chegam, a realidade que a 
gente conversa com os colegas das emergências, as pessoas que estão 
fazendo atendimento diariamente da covid-19 é que os plantões estão 
cheios, é que o absurdo da falta de material, do excesso de trabalho está 
instalado. Plantonistas que, no ano passado, receberam, os não médicos, 
um acréscimo de 40%, fruto de uma discussão que nós iniciamos nesta 
Casa, os sindicatos dos profissionais também de Enfermagem, começa-
ram e pagaram por três meses, agora estamos de volta à pandemia. O 
reconhecimento que os profissionais de saúde tiveram foi muito aquém 
do que deveria ter sido. A verdade é que estão todos no limite, todos os 
profissionais de saúde estão no limite. Os médicos, hoje, convivem com 
a insegurança nos seus empregos, nas suas quarteirizações, na verdade. 
A tendência é que abram licitações com serviços incluindo serviços no 
estado, para reduzir ainda mais o valor do plantão. Plantão que já foi 
reduzido em mais de 10% de valor real, fora os quase nove anos de 

congelamento de valor do trabalho do médico aqui no Maranhão. Em 
relação aos outros profissionais, a situação é tão ruim quanto, porque, 
além de terem pouquíssimos sinais de reajuste, eles têm salários muito 
baixos e condições de trabalho que estão muito aquém do que deveria 
ser ofertado. Em Imperatriz, a situação é ainda pior: a lotação na cidade 
de Imperatriz está chegando praticamente a 100% das UTIs. Por quê? 
Porque o Prefeito não fez a adequada preparação da cidade. Recebeu 
um caminhão de emenda federal no ano passado e não fez o que de-
veria ter feito, a lição de casa de preparar o município também. Uma 
cidade grande como São Luís, como Imperatriz, cidades com estruturas 
de fato, com recurso de média e alta complexidade que chegam para 
a cidade não há o que se discutir. Falharam de maneira catastrófica na 
estruturação de seus serviços. E isso é o resultado que a gente tem, hoje, 
de as medidas restritivas serem cada vez mais iminentes de estarem em 
prática. Ontem a população estava aterrorizada. Quem trabalha na feira, 
quem depende da informalidade, quem vive da música, essas pessoas 
estão na iminência de, mais uma vez, terem suas rendas zeradas. E aí a 
expectativas é de um auxílio emergência de R$ 250,00, três botijões de 
gás hoje. A pessoa não consegue comprar carne com uma renda como 
essa. Não custa lembrar que nossa renda aqui no Maranhão é, hoje, a 
pior do país em termos nominais. A população aqui vai sentir dura-
mente o impacto, o impacto do combustível que subiu 0,12 centavos 
hoje na gasolina, 0,13 centavos no diesel e teve aumento no gás de co-
zinha. Eu me pergunto aonde nós vamos parar. O Congresso Nacional 
congelou todas as agendas. O Presidente falhou na vacinação. Estados 
Unidos, Israel, Alemanha, Espanha, todos países que tiveram segundo 
onda gravíssima, mas que começam a colher resultados de um plano de 
vacinação que funciona. Aqui os recursos nos diversos níveis, federais, 
estaduais, municipais, recursos de comunicação não são empregados na 
questão de educar a população que precisa de publicidade institucional 
orientando quanto à necessidade de cuidados redobrados. Ou a gente 
leva a sério essa situação da Covid-19, ou nós vamos colocar o país, o 
Maranhão na maior recessão, de fato, de todos os tempos. Para quem 
recebe menos de um salário mínimo, vai demorar 10 anos, 10 anos da 
vida das pessoas que irão acontecer até que ela volte a ter um padrão de 
vida que ela tinha antes dessa tormenta começar. Nós precisamos nos 
unir, de fato, para fazer com que as ações de governo cheguem a ponta. 
Que os debates sejam pautados na seriedade e não na argumentação 
de quem está certo ou quem está errado, porque a verdade é que todo 
mundo falhou nessa caminhada. A gente precisa encontrar um caminho. 
Ler uma carta como aquela ontem do CONASS em que ele sugere toque 
de recolher, que é uma medida que não tem nenhum efeito prático com-
provado. Não existe um trabalho científico sério no planeta Terra que 
mostre que colocar pessoas confinadas de 8 às 6 horas da manhã reduza 
a transmissão de covid, até porque o vírus não escolhe se é de manhã, 
de tarde ou de noite, ele está circulando. No Calhau Litorânea lotado, 
ele está circulando, na escola que está tendo aula sem respeitar as con-
dições mínimas, ele está circulando no Supermercado Mateus, que não 
faz controle das suas filas e que muitas vezes os funcionários não utili-
zam máscaras, ele está circulando numa Rua Grande que muitas vezes 
não tem braço de fiscalização do Município e do Estado. A verdade é 
que a gente tem que parar de penalizar a população ao final tirando-lhe 
a liberdade quando a gente não consegue, quando nós não conseguimos 
fazer o que as pessoas esperam de nós, que é comandar o Estado, co-
mandar os Municípios, comandar o Brasil. Enquanto agentes públicos, 
nós temos falhado. E é nossa responsabilidade reagir a essa crise. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, 
todos que acompanham esta Sessão. Nessa oportunidade, eu venho ma-
nifestar a preocupação com o quadro sanitário de Imperatriz no que diz 
respeito a essa pandemia. Chegamos no limite, com todos os esforços 
do Governo do Estado, com toda a dedicação, abrindo leitos, criando 
novas unidades, ampliando o pessoal, mas chegamos no limite. Essa 
nova onda tem sido devastadora, tem tirado vidas de pessoas, destruído 
famílias. Parece até notícia recorrente. Às vezes até dá medo de abrir o 
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celular, abrir o WhatsApp ou as redes sociais quando a gente amanhe-
ce. Porque sempre são notícias de perdas. E ultrapassa a compreensão, 
todas as faixas etárias, Deputado Antônio, Deputado Rildo, vocês têm 
acompanhado muito bem, Deputado Pastor Cavalcante. Em Imperatriz, 
a rede privada não há vagas, nem leitos clínicos nem leitos de UTI. 
Na rede pública também não há vagas, nem leitos clínicos nem leitos 
de UTI. Destaco o protagonismo, a firmeza do Governo do Estado, o 
Secretário de Saúde, Carlos Lula, a EMSERH, os hospitais Macrorre-
gionais, Materno Infantil, a UPA Bernardo Sayão, todos se dedicaram 
e ampliaram os leitos. Nesse momento em que eu faço esse pronuncia-
mento, o Macrorregional está finalizando para abrir mais dez leitos de 
UTI. O Macrorregional tem 76 leitos clínicos e 33 leitos de UTI. Os pa-
cientes não covid vão ser remanejados para outra unidade e lá vai atuar 
somente com covid. Mais 10 leitos estão sendo finalizados para serem 
inaugurados agora, para serem abertos agora. No Materno Infantil, são 
30 leitos clínicos e 20 leitos de UTI. E até na próxima semana, no Cen-
tro de Convenções, o Estado irá inaugurar o Hospital de Campanha 
com 50 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Não fosse essa preocupação 
do Estado, a situação estaria muito mais difícil do que está. Entretanto, 
eu não posso deixar de manifestar a preocupação, porque, quando o 
número de leitos já não consegue atender a demanda, ainda ontem mes-
mo, foram inúmeras remoções áreas que o Estado fez, de UTI área, de 
helicóptero no CTA, fazendo o trabalho de aeromédico, trazendo para 
São Luís, levando para unidades da rede estadual. E isso trouxe uma 
esperança de tratamento digno às pessoas que estavam ali. A UPA da 
Bernardo Sayão chegou no seu limite, até mesmo no que diz respeito 
ao suporte de gases, pela superlotação. O Estado tem segurado pratica-
mente só esse momento, praticamente só, porque, se tivesse uma união 
plena com a mesma intensidade de esforços de todos os entes governa-
mentais no momento, se teria mais ofertas de leitos. A preocupação é 
que quando esse número de leitos já está no seu limite e o número de 
pessoas infectadas em Imperatriz é maior do que, inclusive, o número 
de infectados na ilha de São Luís, nesses últimos dias, Deputado Rildo, 
é algo que preocupa. Porque mais pessoas estão infectadas, certamente 
mais pessoas irão transmitir. E com mais pessoas infectadas, além do 
que essas que já estão, cujos leitos já estão lotados, os próximos dias 
são de uma preocupação imensa para a nossa população de Imperatriz e 
da região Tocantina, para quem vier a precisar de uma internação. Nem 
a rede privada dispõe mais de leitos. É uma preocupação muito grande. 
Eu não posso deixar de cumprimentar o trabalho do Secretário Car-
los Lula, que tem sido um grande parceiro nesse momento difícil, não 
tem medido esforços, conhece pessoalmente a situação de Imperatriz. 
E a direção da Emserh está permanentemente em Imperatriz, cuidan-
do, verificando alternativas para ampliar leitos. Mas é preciso, senhores 
deputados e deputadas, nesse momento, ter um esforço em todos os 
níveis para que a gente possa conter essa disseminação e ter condições 
de acolher nos leitos aqueles que estão doentes, até mesmo quem tem 
um plano de saúde em Imperatriz, não se tem a garantia de ter um lugar 
para internar neste momento. Deputado Antônio tem o conhecimento 
dessa situação. Todos os dias, pessoas ligando, pessoas no desespero e 
eu venho, nesse momento, Presidente, dizer da nossa preocupação e ao 
mesmo tempo sempre nos colocando à disposição. Pedir que haja essa 
mesma determinação que há no Governo do Estado, que haja também 
na gestão municipal, porque tem condições de na sua rede melhorar 
esse atendimento. Muitas pessoas hoje, se tiverem uma atenção ali lá 
na atenção primária, à informação, uma consulta, uma medicação ade-
quada no momento certo pode não agravar e não precisar de internar. 
Ao mesmo tempo que é preciso avançar com mais força na vacinação 
e também avançar nos protocolos, cada um fazendo a sua parte, mas 
os Governos também chamando para si, essa responsabilidade e com-
partilhando essa responsabilidade de garantir protocolos que possam 
diminuir essa disseminação do coronavírus. Trago nesse momento essa 
preocupação que não é feita a distância, mas tenho acompanhado de 
perto, tenho dialogado todos os dias com a equipe da Secretaria de Saú-
de do Estado. Ainda ontem houve uma reunião do Governo do Estado 
com os municípios que estão nesse momento com o maior número de 
pessoas infectadas e cujo o número de leitos para internação já está no 

seu limite. Hoje vai avançar para o setor empresarial. É o momento que 
se exige acima de tudo a prioridade à vida, se exige prioridade à vida, 
se exige um ponto de equilíbrio, mas essas próximas semanas, elas são 
decisivas para que a gente possa conter essa curva de crescimento dos 
casos de covid em Imperatriz. Peço a atenção de todos, a dedicação 
de todos e nos colocamos à inteira disposição, inclusive, Presidente, 
parabenizo a V. Exa. por ontem ter participado representando esta Casa 
e trazendo uma mensagem que esse momento exige, essa preocupação, 
essa prioridade com a vida. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom-dia, que Deus seja louvado. Trago à tribuna da Assembleia dois 
assuntos recorrentes nas últimas duas semanas de suma importância 
para o Estado do Maranhão. E o primeiro deles diz respeito aos com-
bustíveis, a nossa luta para baixar o ICMS da gasolina no Estado do 
Maranhão. Tem sentido no bolso não somente o cidadão quando vai 
abastecer com a alta do preço dos combustíveis, mas todo e qualquer 
cidadão, pai de família que com o aumento do custo de vida por conta 
do aumento do preço dos combustíveis. Então essa luta é permanente 
para baixar o ICMS da gasolina. E é possível porque o Governador 
Flávio Dino já baixou o ICMS do óleo diesel de 17% para 2%. Já fez 
isso em outras oportunidades, então é possível, é viável e só depende da 
vontade do Governador Flávio Dino. E aí os prints que nós já temos no 
Instagram, no Twitter de forma oficial do Governo do Estado. E ele diz: 
“O Maranhão reduziu de 17% para 2% o imposto sobre o óleo diesel 
usado nos ônibus”. Ele só esquece de falar que foi para aliado em Impe-
ratriz, em Timon e em São Luís. Mas se foi viável para aliados, para 
amigos por que não pode ser feito para toda a população? Então nossa 
luta para baixar, reduzir o ICMS do combustível, até porque a Lei nº 
7.799, que é a lei do ICMS, tem uma incoerência. Ela tem um equívoco. 
Ela coloca gasolina juntamente com produtos de luxo, produtos supér-
fluos, como joias, pedras preciosas, embarcações luxuosas, retirando a 
essencialidade da gasolina. A gasolina poderia estar sendo relacionada 
juntamente com óleo diesel, que é de 16,5%. Com mais dois do FUMA-
COP, vai para 18,5% juntamente com a energia elétrica. Só que a Lei nº 
7.799 traz essa incoerência e separa os combustíveis e coloca a gasolina 
juntamente com produto de luxo, produtos supérfluos, como joias, pe-
dras preciosas, retirando a essencialidade da gasolina. E é por isso que 
entramos com uma ação na justiça, uma ação popular para que o Gover-
no do Estado possa reduzir o ICMS da gasolina, sair de 28,5% mais os 
2% do FUMACOP, caindo para 18% juntamente com o diesel. Então 
estamos nessa luta para baixar o ICMS da gasolina no estado do Mara-
nhão. O segundo assunto, que é um assunto recorrente, é com a relação 
à crescente da pandemia em todo o Brasil e no estado do Maranhão. E 
o que a população espera? A população espera ações dos gestores, ações 
do Presidente da República, do Governo do Estado, dos prefeitos, ações 
concretas, ações reais. Não como o Governador Flávio Dino fica o tem-
po todo no Twitter, o tempo todo nas redes sociais, comprando briga 
com o Governo Federal. Comprando briga com o Presidente da Repú-
blica e esquece de fazer o básico, o mínimo e dar atenção ao Governo 
do Estado do Maranhão, ao combate à pandemia, ao equipar os hospi-
tais com os respiradores que até hoje nunca chegaram. A transparência 
dos leitos, porque existe transparência ... na publicação no banner do 
Governo do Estado. Mas essa publicação quando a população busca 
informação, ela não encontra esses leitos nos hospitais, tenho recebido 
muitas denúncias, da falta de leitos na UPAs, nos hospitais, no Carlos 
Macieira, e recebemos uma denúncia gravíssima hoje, e já estamos apu-
rando, investigando, que, no segundo andar do Carlos Macieira, 13 lei-
tos estão reservados para médicos, ou parentes de médicos. E onde es-
tão os leitos reservados para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
para donos de casa, para o motorista de ônibus que todos os dias coloca 
sua vida em risco, dirigindo ônibus lotado. Reserva de 13 leitos para 
médicos no Carlos Macieira? E onde estão as reservas de leitos para o 
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cidadão comum. Para a população mais pobre do nosso estado. É um 
absurdo! Então, a espera da população por ações do Governo do Estado 
que realmente possa mudar a vida das pessoas. Possa realmente comba-
ter o coronavírus. A exemplo do que fez o Prefeito de São Luís. Então, 
mais uma vez, para exaltar a ação do Prefeito de São Luís, o Prefeito 
Eduardo Braide, que tem avançado na vacinação, já chegamos a quase 
60 mil pessoas vacinadas, vacinação nesta semana dos idosos, de 80, 
79, 78, anos, então a ação enérgica do Prefeito de São Luís, e a ação 
também do Prefeito com relação à abertura de leitos, sem precisar judi-
cializar, sem precisar falar mal do Governo Federal, sem precisar falar 
mal do Governador do Estado, até hoje, o Prefeito Eduardo Braide, não 
abriu a boca para falar mal do Presidente da República, não abriu a boca 
para falar mal do Governo do Estado, para judicializar os leitos, e abrin-
do leitos toda semana, abriu leitos na penúltima semana, mais de 50 
leitos, abriu leitos na semana passada, dando exemplo ao Governador 
Flávio Dino, como se trabalha, como deve ser feito, ações reais, concre-
tas, no combate à pandemia. Então, Governador Flávio Dino, aprenda 
com o Prefeito Eduardo Braide, que, com apenas 60 dias de gestão, está 
dando exemplo juntamente com o Secretário de Saúde, Dr. Joel, no 
combate à pandemia, na vacinação e imunização da população, e na 
abertura de leitos, e como Deputado Estadual, eu não tenho procuração 
nenhuma do Prefeito Eduardo Braide, mas estou exaltando as ações da 
Prefeitura de São Luís no combate ao coronavírus e sem precisar se la-
mentar, se reclamar e muito menos se criticar o Governo Federal e o 
Governo do Estado. Então, parabéns, prefeito Eduardo Braide! Para-
béns Secretário de Saúde, Dr. Joel Nunes! E fica aqui a nossa luta em 
defesa da população do estado do Maranhão. Com relação à Assem-
bleia, com relação ao nosso trabalho, mais uma vez solicitar ao Gover-
nador Flávio Dino, transparência e ações concretas. Precisamos de 
aberturas de leitos sem precisar estar judicializando. Outros governado-
res estão indo ao Presidente da República, ao Ministro da Saúde, como 
tem feito o Governador do Estado do Pará. Mesmo sendo investigado, 
mesmo sendo investigado pela Polícia Federal, pela fraude, pela máfia 
dos respiradores, como o de Santa Catarina que vive um caos nesse 
momento. Mas estão indo lá conversar com o Presidente da República, 
conversar com o Ministro da Saúde. E o Governador Flávio Dino não 
faz isso. Só sabe arrumar picuinha, só sabe arrumar briga com o Presi-
dente da República. Não trata de forma administrativa para gerir o Es-
tado. E aí precisa judicializar para conquistar mais leitos? Governador 
Flávio  Dino, seja diplomata, seja um gestor. Essa sua briga com o 
Governo Federal quem perde é a população do estado do Maranhão que 
confiou em V. Exa. a dois mandatos de governador para que possa bem 
administrar o dinheiro público e possa ter um bom relacionamento com 
todos os entes, com o Governo Federal. E, mais ainda, Governador, 
onde está o auxílio emergencial estadual? Nós apresentamos um projeto 
para a V. Exa. que é o “Avança Maranhão”, que tem condições de dar o 
auxílio emergencial à população mais pobre do Estado do Maranhão. 
Temos 1 milhão e 300 maranhenses na extrema pobreza. E tem condi-
ções? Tem. Nós já apontamos, inclusive, o caminho. Nós criticamos, 
nós fiscalizamos, nós apontamos os erros, nós denunciamos, mas apon-
tamos a solução para os problemas. Deputado Wellington do Curso, se 
V. Exa. fosse o Governador do Estado do Maranhão, qual seria a solu-
ção? Se eu fosse Governador do Estado do Maranhão, eu ia implantar o 
auxílio emergencial estadual, o Avança Maranhão. E tem recurso. Como 
deputado, já apontamos, já apresentamos onde estão os recursos, no 
FUMACOP, no Fundo de Combate à Pobreza, que tem 683 milhões de 
reais em caixa e que pode, sim, ser destinado à população mais pobre do 
Estado do Maranhão, à cultura, a mulheres em situação de vulnerabili-
dade, mães solteiras. Presidente, eu vou concluir, mas eu queria dizer 
para todos vocês, principalmente para fazer um desabafo. É muito fácil 
falar em lockdown, falar em restrição para quem é servidor público, 
para quem é Governador de Estado, que tem 20 seguranças na sua porta, 
para quem tem o seu dinheiro, para quem é deputado estadual. Nós não 
sentimos no bolso. Nós temos os nossos salários. O servidor público 
tem o seu salário, por mais que não tenha tido reajuste nos últimos qua-
tro, seis anos do Governador Flávio Dino, mas o deputado não sente no 
bolso, o prefeito não sente no bolso, o vereador não sente no bolso, o 

servidor da Assembleia não sente no bolso, o servidor de todas as secre-
tarias do Estado não sente no bolso, o servidor do Detran não sente no 
bolso, da AGED não sente no bolso, da SEGEP não sente no bolso. O 
servidor público não vai sentir. Pode até parar 10, 15 dias, não vai sentir, 
mas diga para o trabalhador informal, para quem trabalha na feira, para 
quem está desempregado e diz “nós vamos te dar uma cesta básica”. Vai 
dar uma cesta básica que dura três, quatro, cinco dias, e o pai olha para 
os filhos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington são 11 minutos...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E o 
pai olha para os filhos... vou concluir, Senhor Presidente, o pai olha para 
os filhos e diz: “Eu ganho uma cesta básica da Assembleia, só deu 04, 
05 dias”, mas olha para ao filho e diz: “Eu não tenho mais o que comer 
na próxima semana”. Precisamos de ações reais, ações concretas e prin-
cipalmente do retorno, da volta do crescimento do Governo do Estado 
do Maranhão. E para isso precisamos de ações concretas do Governo do 
Estado. Governador Flávio Dino, se eu fosse o Governador do Estado 
do Maranhão... eu já apresentei a solução para V. Exa., auxílio emer-
gencial estadual, avança Maranhão, é possível, tem recursos, mas conta 
com a incompetência do Governador Flávio Dino e da falta de vontade 
em resolver, em fazer as coisas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa Direto-
ra, Deputados e Deputadas, queria chamar a atenção, um pouquinho da 
atenção de todos os Senhores e as Senhoras, hoje, eu estou muito feliz, 
mas outras vezes que subi a esta tribuna, eu sempre estive feliz, mas 
hoje eu me considero mais feliz, Senhor Presidente, porque eu estou 
vivendo as promessas de Deus em minha vida. Na quarta-feira passada, 
pelo favor de Deus, pela graça de Deus, nós assumimos a Presidência 
do PTB, a Presidência Estadual do PTB. E eu quero aqui agradecer, 
primeiramente, ao meu Deus por ter nos dado esta cadeira, esta outra 
responsabilidade que eu creio que veio dos céus. Um dia, eu não sei vo-
cês se acreditam em profecia, Senhor Presidente, mas em meu gabinete, 
no ano passado, eu recebi as promessas de Deus por meio de uma ora-
ção que eu assumiria outra cadeira. E eu fiquei assim. Creiam, se vocês 
não acreditam, o que importa que eu acredito. Então aí eu fiquei assim 
pensando o que seria essa outra cadeira. E na quarta-feira realmente 
Deus realizou a sua promessa e sua palavra e eu quero aqui agradecer, 
meu Presidente, eu vou citar seu nome que foi uma das pessoas que 
me incentivou: vai à luta, me deu uma força para eu ir lá em Brasília. 
Obrigada, meu Presidente, por ser essa pessoa que sempre contribuiu 
com o nosso mandato e nos aconselhando, você tem sido uma pessoa 
importante para o nosso crescimento político. E eu quero aqui agrade-
cer também à minha família que, em todos os momentos, eles estão aí 
em oração e também naquela alegria, naquele incentivo para que a gen-
te cresça cada vez mais trabalhando e também ajudando quem precisa. 
Mas também eu quero dizer que não foi fácil para eu ir lá a Brasília 
porque devido algumas situações. Algumas pessoas de perto sabem, 
mas, assim, eu não me intimidei e tive a coragem de ir lá. E quando eu 
cheguei lá para conversar com o nosso Presidente Roberto Jeferson, eu 
fiquei muito feliz porque ele já havia decidido em nos dar a presidência. 
Quero aqui agradecer ao Presidente Roberto Jeferson, um homem ínte-
gro, um homem de uma personalidade forte e, hoje, evangélico da nossa 
igreja Assembleia de Deus. Quero também aqui agradecer à Presidente 
Nacional do PTB Mulher e também Vice-presidente Nacional do PTB, 
Graciela Nienov, pela força, pelo carinho, porque creio que Deus a usou 
maravilhosamente para que a gente assumisse essa responsabilidade da 
presidência estadual do PTB. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu, uma 
simples filha de pastor, que meu pai se chama Pedro Aldir Damasceno, 
pastor há mais de 50 anos, que fui criada morando em diversas cidades 
pelo Maranhão. Meu pai evangelizando, ganhando almas para Jesus, 
como até hoje. E, pelo favor de Deus, hoje, como deputada estadual, 
representando o segmento evangélico e mais uma bênção de assumir a 
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Presidência estadual do PTB. A minha alegria, a minha satisfação é que 
cada dia possamos honrar este mandato. E eu fico muito feliz. Muito fe-
liz, porque a gente tenta cada vez mais ter uma boa relação aqui dentro 
dessa Casa, um bom relacionamento, porque a política exige isso. Se 
não tiver uma boa relação, não se vai para canto nenhum. E eu louvo 
a Deus por minha relação com os meus colegas. São essas as minhas 
palavras. E agradeço, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Adelmo. Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, em razão da extensão do horário, eu declino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declina. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor Presiden-
te, por questão de respeito também ao horário, porque estão faltando 
com respeito na hora de usar a falar, eu também declino.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de Lei nº 329, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Agora são requerimentos à deli-
beração do Plenário: Requerimento nº 392. O item 2 o autor, Deputado 
Wellington, pediu retirada de pauta. Retirada definitiva. O item 3. Re-
querimento nº 393, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). 
Foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao Plenário e deseja enca-
minhar, por 05 minutos. Deputado, V. Ex.ª tem 05 minutos. Peço que se 
atenha aos 05 minutos, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, Se-
nhoras e Senhores Deputados, mais uma vez, a nossa luta por transpa-
rência nesta Casa. A nossa luta permanente desde o primeiro momento, 
o primeiro dia, no primeiro mandato e se renova a cada dia na Tribuna 
desta Casa, fazemos política com muita seriedade, com muita responsa-
bilidade, e fomos o primeiro a denunciar a compra fraudulenta, superfa-
turada de respiradores no Estado do Maranhão. Ficamos perplexos que 
as investigações pelo Brasil afora, como no Estado do Amazonas, no 
Estado do Pará, no Estado do Rio de Janeiro e no Estado de Santa Ca-
tarina conseguiram evoluir, e no Estado do Maranhão ficaram estagna-
das. Nós temos 03 situações diferentes quando falam em respiradores: 
a primeira é a doação de 107 respiradores e inclusive virou um livro, se 
transformou em um livro, mostrando todos os caminhos para que esses 
respiradores chegassem ao Estado do Maranhão. Mas aquele momento 
causou-nos uma grande expectativa de salvar vidas com aqueles 107 
respiradores, mas ao mesmo tempo uma frustração, logo no primeiro 
dia, um renomado professor de Fisioterapia fez questionamentos com 
relação a utilização desses respiradores. Só que dois dias depois, ele 
apagou a publicação diante da perseguição, diante da retaliação, e nós 
começamos a nos debruçar sobre o tema, a investigar, a fiscalizar. In-
clusive fizemos fiscalizações em algumas UPAs e hospitais juntamente 
com a SOTIMA (Sociedade Maranhense de Terapia Intensiva). E fi-
zemos essa visita de fiscalização, de inspeção, com o médico, com fi-
sioterapeuta. E pasmem, senhores, nós constatamos, nós verificamos 
in loco que os respiradores que foram doados pelos empresários não 
estavam sendo utilizados. Eu encontrei respiradores em cima de maca, 
no hospital HCI, encontrei dois respiradores em cima de uma maca no 
hospital de São José de Ribamar, e é por isso, senhoras e senhores, 
que apresentamos esse requerimento solicitando ao Governo do Estado 
que tenha transparência e que possa encaminhar a esta Casa a relação 
descritiva com a destinação dos cento e sete respiradores, doados pela 
iniciativa privada ao Governo do Estado especificando a marca, o lote, 
o número de série, data da entrega e a unidade de saúde contemplada. 
Precisamos fiscalizar, é para isso que temos uma Comissão de Saúde 

na Assembleia, com sete deputados titulares, com um presidente e um 
vice-presidente e com sete deputados que ficam na reserva na possibili-
dade de serem convocados e também de auxiliar. Estamos solicitamos 
que o Governo do Estado apresente o relatório onde estão esses respira-
dores, onde estão instalados e também vamos fazer uma visita de fisca-
lização e inspeção. Pode estar em Pinheiro, pode estar em Coroatá, pode 
estar em Tuntum, pode estar onde quer que esses respiradores estejam 
instalados, precisamos verificar 107 respiradores que não foram instala-
dos. E eu não vou tomar nenhuma providência jurídica ainda, enquanto 
não tiver esse relatório. Precisamos desta constatação e verificar onde 
está cada respirador. Essa é a situação dos 107 respiradores, temos duas 
compras malfadadas, não realizadas com respiradores superfaturados e 
que os respiradores não chegaram até hoje. Quantas vidas teriam sidos 
salvas se esses respiradores tivessem chegado ao Estado do Maranhão? 
Então, senhoras e senhores deputados, estamos solicitando transparên-
cia, somente isso, que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Saúde, encaminhe um relatório constando onde estão os respiradores, 
qual a unidade de saúde, qual hospital para que a Assembleia Legisla-
tiva possa fazer essa fiscalização. É o nosso pedido, Senhor Presidente, 
que o Plenário posa apreciar e, principalmente, atender o nosso pedido 
de transparência de onde estão localizados esses respiradores que, com 
certeza, estão salvando vidas durante essa pandemia e durante essa falta 
de leitos. Mas, com certeza, os respiradores estão funcionando, estão 
em atividade e nós queremos saber onde estão e olhar esses respiradores 
funcionando, ligados, funcionando, que é isso que eu já fiz uma vez e 
agora vamos fazer de forma oficial pela Assembleia, para que possamos 
tomar as devidas providências.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. 
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) - A orientação é mantermos a decisão da Mesa, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Decisão mantida. Item quatro o autor pediu transferência. O item cin-
co, Requerimento 096, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Determino o envio para as comissões para análise 
com urgência. Requerimento 097, de autoria da Deputada Dra. Helena 
Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Aliás faço referência aqui à parti-
cipação remota dos Deputados Edivaldo Holanda. Satisfação em vê-lo, 
ainda que à distância. Espero que, em breve, possamos estar juntos. De-
putada Socorro Waquim, Deputado Edson Araújo. Requerimento 099, 
de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Como votam os Deputados Edivaldo Holanda, Socorro Waquim 
e Edson Araújo? Aprovado. O item 7 da pauta, que eu havia pulado por 
equívoco, o Requerimento 098, de autoria da Deputada Dra. Helena 
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Os Deputados Edivaldo, Socorro Waquim e 
Deputado Edson? Aprovado. Item 9, Requerimento 100, de autoria da 
Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputados que parti-
cipam remotamente, como votam? Aprovado. Requerimento nº 102, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os Deputados que 
participam remotamente como votam? Aprovado. Peço que encaminhe 
às Comissões para que analisem com urgência os projetos. Requeri-
mentos à deliberação da Mesa, os itens 11 e 12, o autor pediu para a re-
tirada de pauta. Requerimento nº 079, de autoria do Deputado Adriano 
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
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A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Requerimento nº 082, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Deputado Wellington está inscrito para discutir. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, Questão de Ordem. Só para seu controle, eu 
já havia feito antes com nosso Diretor, sempre atento e eficiente Bráulio 
Martins, mas só para que V.Exa. possa ter também, os Requerimentos 
constando nos itens 14, que é o 082, que fala com relação ao número de 
leitos, eu estou juntando com o item 16, que é o 088, que é com relação 
aos recursos, estou juntando também com o 19, que fala com relação à 
aplicação dos recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza. 
Então, quando o Senhor puder fazer isso já faz a junção dos itens 14, 16 
e 19 que eu aproveito os dez minutos e toco nos três assuntos ao mesmo 
tempo facilita a Mesa e a gente ganha tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington vai discutir os Requerimentos nº 082, 088 e 093. 
V.Exa. tem dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, mais uma vez, a 
nossa luta por transparência, por falta de transparência do Governo do 
Estado do Maranhão. E é por isso que apresentamos o Requerimento de 
n º 082, solicitando ao Governo do Estado do Maranhão e ao Secretário 
de Saúde informações referentes ao número de leitos disponíveis na 
rede pública do Estado destinados a pacientes covid. E a presente soli-
citação é permanente. O Governo do Estado, mesmo divulgando um 
relatório todas as noites com boletim, com a relação da quantidade de 
leitos, há um distanciamento da prática com a realidade. Inclusive a 
Defensoria Pública e o Ministério Público também já tinham feito uma 
ação civil pública e uma recomendação para que o Governo do Estado 
tivesse transparência com relação a esses leitos, e não existe fiscaliza-
ção. Até hoje eu não vi uma ação da Defensoria Pública fiscalizando a 
quantidade de leitos, chegar no Carlos Macieira e dizer: tem quantos 
leitos aqui? São 50 leitos, Ok. Vamos verificar. Quantos estão disponí-
veis? Quantos estão ocupados? Chegar no HCI e verificar quantos leitos 
estão disponíveis, quantos leitos estão ocupados. Não há fiscalização da 
Defensoria Pública, não há fiscalização do Ministério Público, não há 
fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Duran-
te todo o ano de 2020, somente dois deputados estiveram nas ruas. E eu 
faço aqui o reconhecimento. Deputado Wellington do Curso e o reco-
nhecimento ao Deputado Yglésio, os únicos dois deputados que estive-
ram nas ruas. Deputado Yglésio como médico e o Deputado Wellington 
atento preocupado. Mesmo colocando em risco minha vida, minha saú-
de, mas eu visitei todas as UPAs, sem exceção, todas. Visitei os hospi-
tais, Real, HCI, Carlos Macieira. E não estou apontando o dedo nem 
criticando os demais deputados, não. Pelo contrário, eu não estou criti-
cando os demais deputados. Eu estou é exaltando a figura e ação de um 
dos deputados que foi atuante que esteve atento, Deputado Yglésio, 
que, mesmo sendo médico, também esteve presente em todas as UPAs, 
nos hospitais, fiscalizando. E a nossa comissão de saúde? E a comissão 
de saúde da Assembleia? Então precisamos ter essa fiscalização e saber 
onde estão esses leitos, qual a quantidade de leitos para que nós possa-
mos atestar a publicação, a publicidade do Governo do Estado. Por quê? 
Vejam, o Governo do Estado vai para as redes sociais dizer que está 
entrando com uma ação contra o Governo Federal, para que o Governo 
Federal possa custear novos leitos, mais leitos. Só que na propagando 
de ontem à noite, no horário nobre da televisão brasileira na Rede Glo-
bo, de 19 horas, de 20 horas, de 21 horas, de quase 01 minuto, o Gover-
no do Estado diz que tem muitos leitos, que a saúde está de vento em 
polpa, que está tudo perfeito e que não tem problema. O cidadão assiste 
ao Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional, uma propaganda 
do Governo do Estado, dizendo que está tudo bem! que está tudo ok! 
que está tudo beleza! Só que ele sai de casa passando mal e vai para 

UPA e está lotada, vai para o Carlos Macieira e está lotado. A denúncia 
que recebemos hoje de uma enfermeira dizendo que no segundo andar 
do Carlos Macieira tem três leitos destinados para médicos. E onde es-
tão os leitos destinados para os enfermeiros? Técnico de enfermagem? 
Onde estão os leitos destinados aos policiais militares? Onde estão os 
leitos destinados aos bombeiros? Onde estão os leitos destinados para 
os motoristas de ônibus? Onde estão os leitos destinados para as donas 
de casa? Onde estão os leitos destinados para os vendedores ambulantes 
de São Luis? Enfim, onde estão os leitos? Então, a nossa luta é perma-
nente, fiscalizando a aplicação do recurso público, fiscalizando a aplica-
ção do dinheiro público e que o Governo do Estado tenha transparência. 
Por isso que estamos solicitamos essa relação de leitos, eu sei que é di-
nâmico, Deputado Yglésio permanentemente está nos atualizando, é 
dinâmico? É. Mas precisamos ter essa agilidade também nessa transpa-
rência da quantidade de leitos e os locais onde têm esses leitos disponí-
veis, para que a sociedade também possa acompanhar. Nosso segundo 
pedido, nossa segunda solicitação é com relação aos recursos públicos. 
Não é meu, não é de Flávio Dino, é do povo, oriundo da captação de 
impostos, do pagamento de impostos do cidadão. Arrecadados pelo Go-
verno do Estado, arrecadados pelo Governo Federal e que voltam como 
benfeitorias para a população, melhorias para a população. E quando se 
fala de saúde, é inadmissível, senhoras e senhores, que vai acabar a 
pandemia, todos vão ser vacinados e o caos na saúde vai continuar fal-
tando ambulância, faltando leitos de UTI! É inadmissível, com tanto 
dinheiro sendo empregado na saúde pública, ou não é assim? Ou tem 
desvio? Ou tem corrupção? Ou tem gente se locupletando, se 
beneficiando com a dor e com o sofrimento dos outros? Enquanto tem 
gente sofrendo, esperando um aparelho respirador, esperando um leito, 
esperando a vacina, tem gente se locupletando, se beneficiando com o 
dinheiro público, desviando o recurso público da saúde... é um absurdo! 
E onde está a Polícia Federal? Onde está a investigação da Polícia Civil 
do Estado do Maranhão? Da Polícia Federal? Do Ministério Público? E 
principalmente a transparência, onde estão os recursos destinados pelo 
Governo Federal para a saúde do Maranhão? O Governo Federal fez 
uma publicação de forma oficial que para o Maranhão são 36 bilhões de 
reais, 36 bilhões de reais. Nós sabemos que não é todo para a saúde, não 
é todo para o combate ao coronavírus, tudo bem, temos aí 11 bilhões de 
auxílio emergencial que na ponta da linha para a população mais pobre, 
a população que precisa, mas nós temos recursos aí que é para o com-
bate ao coronavírus, nós temos recursos para a saúde e é por isso que 
precisamos saber da destinação desses recursos para o combate ao co-
ronavírus no Estado do Maranhão. Então, é o nosso Requerimento, Re-
querimento nº 088, Senhor Presidente e Mesa, solicitando esclareci-
mento por parte do Governo do Estado onde estão e onde foram 
empregados os recursos oriundos do Governo Federal. Quem está men-
tindo, Governo Federal ou Governo Estadual? Chegou a hora de provar, 
chegou a hora de mostrar. Governador Flávio Dino, Secretário Lula, 
apresentem o relatório de todas as compras. Ah! Foram feitas compras 
sem licitação por conta da pandemia. Tudo bem, mas apresente, relató-
rios, todas as notas, transparências de onde foram aplicados os recursos 
na saúde do Estado do Maranhão durante o início da pandemia de mar-
ço de 2020 até agora março de 2021. E, por último, Senhor Presidente, 
o último requerimento da manhã de hoje não tão importante quanto os 
demais, mas é só solicitando, é o de número de 19, solicitando ao Go-
vernador Flávio Dino e ao Secretário de Fazenda, Marcelo Alves, ao 
Secretário de Estado de Gestão e Patrimônio e Assistência aos Servido-
res, solicitando que especifiquem que esclareçam a aplicação dos recur-
sos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza. Nos últimos quatro 
anos, apresentamos um requerimento solicitando ao Governo do Estado 
e aos seus secretários que apresentem um relatório de onde foram apli-
cados o FUMACOP - Fundo de Combate à Pobreza no Estado do Ma-
ranhão. Como é que pode o Governo ter tanto dinheiro para o combate 
à pobreza, aumentou a arrecadação em 2020, bateu um recorde de arre-
cadação em 2020, só em 2020 o FUMACOP arrecadou 710 milhões de 
reais e o Maranhão continua na extrema pobreza, 1 milhão e 300 mara-
nhenses na extrema pobreza. Que administração é essa? Quanto incom-
petência. Nós temos um fundo de combate à pobreza que não consegue 



  32       QUARTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2021                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 32
combater a pobreza. Governador Flávio Dino cadê o Água para todos? 
Cadê o Mais IDH? Cadê o auxílio emergencial estadual? Onde está 
sendo empregado o Fundo de Combate à pobreza? Governador Flávio 
Dino, V.Exa. precisa sair do Twitter e começar a dar explicações para 
população do Estado do Maranhão. Acorda Maranhão, acorda Mara-
nhão. Está vindo aí um grande movimento, o movimento “Acorda Ma-
ranhão”. Governador Flávio Dino trate de se explicar porque a popula-
ção quer saber onde foram aplicados, onde estão sendo aplicados os 
recursos do Fundo de Combate à Pobreza que, infelizmente, não tem 
dado resultado, não tem resolvido e só tem aumentado a extrema pobre-
za no Estado do Maranhão. Então, senhoras e senhores, nos três reque-
rimentos, solicitamos a transparência dos leitos em todo o Estado do 
Maranhão, transparência dos recursos aplicados na saúde e também a 
transparência na aplicação do Fundo de Combate à Pobreza no Estado 
do Maranhão. Era o que tinha para o momento. Contamos com a bene-
volência da Mesa para aprovar esses três requerimentos de nossa auto-
ria em nome da transparência preconizada, nosso procurador Tarcísio, 
lá no artigo 37 da Constituição Federal, que todos os atos, Dr. Yglésio, 
também advogado; advogado não, bacharel ainda, mas futuro advoga-
do, preconizado no artigo 37 da Constituição que todos os atos da Ad-
ministração Pública tem que ter publicidade e tem que ter transparência. 
Em nome da publicidade, em nome da transparência, estamos solicitan-
do ao Governo do Estado que mande para a Assembleia Legislativa os 
leitos disponíveis, os recursos como foram aplicados e os recursos do 
Fundo de Combate à Pobreza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento nº 082, item 14, como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo Indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, só solicitar a V.Exa. que possa colocar na pauta da 
próxima sessão para que a gente possa recorrer ao plenário da decisão 
da Mesa, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Recebido o Recurso, incluído na pauta da próxima semana. Reque-
rimento nº 081, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Como 
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS RESENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. Requerimento nº 088, de autoria do Depu-
tado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins 
Resende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS RESENDE – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-

nhor Presidente, quero solicitar a V.Exa. também que possa colocar na 
pauta da próxima sessão, já que a Mesa indeferiu para que a gente possa 
recorrer ao Plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Recebido o recurso. Está incluído na próxima sessão. O item 17. 
O autor pediu a transferência. O Requerimento nº 092, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Item 19: Requerimento nº 093, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso. (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Re-
zende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETARIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o Requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente. Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – So-
licitar mais uma vez a V.Exa., que possa colocar na pauta da próxima 
sessão para recorrer e apreciação do plenário. Por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Recebido o recurso. Incluído na próxima sessão. Requerimento nº 103, 
de autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Deputado Wellington do 
Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. Deputado Wellington. Pois não. Deputada Helena, V.Exa., 
concorda com a subscrição do Deputado Wellington? Peço que regis-
tre a subscrição feita pelo Deputado Wellington, com a permissão da 
autora, Deputada Helena Duailibe. Requerimento nº 104, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento 105, de autoria da Deputada Dra. Helena Duai-
libe, (lê). Como vota a deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deferido.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-

nhor Presidente, questão de ordem. Quero pedir, mais uma vez, à Depu-
tada Helena Duailibe que possa subscrever em memória à nossa amiga 
Dra. Joana.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Helena, V. Ex.ª autoriza? Autorizada a subscrição. O item 23 
o autor pediu retirada. Requerimento 108/2021, de autoria do Deputa-
do Wellington do Curso, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento 109/2021, de autoria do Deputado Ricardo 
Rios (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Senhores deputados e senhoras deputadas, nós encerramos 
os itens da nossa Ordem do dia. E como V. Exas. já tomaram conheci-
mento pela imprensa e também por meio do comunicado que eu mes-
mo fiz no grupo dos deputados, ontem, nós tivemos uma reunião que 
foi solicitada pelo Governador do Estado e estiveram representados a 
Assembleia, por meio de mim, o Tribunal de Justiça, o Ministério Pú-
blico, por meio do Procurador-Geral de Justiça, o Tribunal de Contas, 
a Defensoria Pública. Estiveram também os quatro prefeitos da Ilha, o 
Prefeito Eduardo Braide, Prefeita Paula, Prefeito Julinho e o Prefeito 
Eudes. E lá foram discutidas algumas alternativas para que possamos 
ter um combate mais eficiente à covid, porque tem crescido a quan-
tidade de pessoas infectadas pelo coronavírus no Maranhão. E, mais 
preocupante ainda, a rede hospitalar está muito perto de chegar ao seu 
limite. A rede privada já está lotada com 100% de ocupação e a rede 
pública ainda não está lotada, mas aumentou a pressão tendo invista que 
agora estão sendo transferidos alguns pacientes do interior do estado 
para São Luís. O município de Imperatriz, por exemplo, sofre com esse 
problema com a ocupação dos leitos hospitalares e alguns pacientes que 
estão precisando de internação já estão sendo transferidos para cá. Lá 
o Governador informou a disponibilização de mais algumas dezenas 
de leitos hospitalares, assim como o prefeito de São Luís também o 
fez, mas ocorre que isso tem um limite. Por mais que se criem leitos, 
não basta criar o espaço físico, precisa dos equipamentos, precisa dos 
profissionais de saúde. Então isso tem um limite da capacidade dos 
profissionais de saúde de continuarem atendendo. Então se discutiu a 
possibilidade do lockdown, que no ambiente ideal seria o mais correto 
agora, mas no mundo real, as consequências sociais e econômicas são 
muito intensas. Então foi consenso dentre os presentes em não adotar 
o lockdown nesse momento e adotar providências para que não che-
gue a ser necessário isso. Então, hoje, o governador ficou de ouvir re-
presentantes do setor empresarial para, a partir dessas conversas que 
ocorreram ontem e essa conversa hoje, hoje com o objetivo de ter um 
protocolo mais eficiente, dentro das próprias empresas, principalmente 

relativo ao uso de máscara, porque ainda se vê muita gente entrando 
nos estabelecimentos comerciais sem máscaras, alguns estabelecimen-
tos não estão fazendo o acompanhamento como devem fazer, há casos 
em que as pessoas se recusam a colocar a máscara e às vezes até geran-
do algum tipo de enfrentamento, mas já ficou também acertado ontem 
que a fiscalização não só por parte do Governo do Estado, mas das 
Prefeituras será mais rigorosa com relação ao uso de máscara nas vias 
públicas, inclusive aplicando sanções para aqueles que se recusarem a 
utilizar. Então, amanhã o Governador deve baixar um novo decreto es-
tabelecendo algumas restrições mais rigorosas, principalmente relativas 
às atividades que provocam aglomerações. E nós esperamos e torcemos 
e temos fé que com essas providências e com o compromisso de todos, 
de utilizarem a máscara, nós conseguiremos inverter essa curva de cres-
cimento de pessoas contaminadas e consequentemente de pessoas que 
estão vindo a óbito por conta do coronavírus. Em janeiro, esse índice de 
óbito estava variando de 4 a 6 por dia, há três dias chegou a 20, ontem 
foi 22 e esse é o número mais impactante e assustador, nós estamos 
vendo pessoas próximas com idade já mais reduzida, agravando e al-
gumas chegando infelizmente a falecer. Por isso, essas medidas elas 
são necessárias e, claro, que nós todos aqui, os Deputados Estaduais, 
enquanto representantes do povo do Maranhão, é fundamental que nós 
continuemos conversando com as pessoas para que respeitem os proto-
colos, principalmente o uso de máscara, o cuidado com as mãos e den-
tro do possível o quanto mais evitar a aglomeração. Para finalizar, vocês 
viram também que nós na semana que vem suspenderemos o expedien-
te presencial. A Assembleia não vai deixar de funcionar, nós vamos 
apenas mudar, durante o dia 08 ao dia 14, a forma de funcionamento, o 
expediente será remoto, ou seja, os servidores deverão estar no horário 
do expediente disponíveis para o exercício de suas funções, remota-
mente, com exceção daqueles que precisam estar aqui para que haja um 
funcionamento mínimo da Assembleia. E nós faremos as duas sessões 
semanais também remotamente, na semana que vem, assim como a As-
sembleia, suspenderão o expediente presencial, o Tribunal de Justiça, o 
Poder Executivo, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, 
a Defensoria Pública e também, de acordo com o que foi combinado na 
reunião, as quatro Prefeituras da Ilha. Qual é o objetivo disso? Diminuir 
a quantidade de pessoas circulando na cidade, especialmente nos cole-
tivos, nos ônibus, no transporte coletivo, que é um momento ali onde 
junta muita gente e aumenta o risco de contaminação. Além disso os 
prefeitos se comprometeram em aumentar o efetivo disponível nas ruas 
para que também diminua a quantidade de pessoas por ônibus. Algumas 
das providências que foram acertadas ontem, as informações que nós 
temos é que teremos aí um mês de março com muita dificuldade, mas 
nós precisamos fazer o que for possível para superar esse momento tão 
difícil o quanto antes. Tentei explicar aqui, de forma resumida, aquilo 
que foi tratado ontem. Nós sabemos que não é uma decisão fácil, porque 
não existe uma decisão perfeita. Se decidisse pelo lockdown agradaria 
alguns e desagradaria muitos, principalmente aqueles que dependem da 
atividade no dia a dia para que possam suprir suas necessidades básicas. 
Por outro lado, vimos ontem também algumas críticas ao fato de não ter 
sido adotado o lockdown. Como não existe uma decisão perfeita, a cada 
semana vai se avaliando o cenário para que os agentes públicos possam 
tomar as decisões baseadas nos dados técnicos que são repassados pelos 
profissionais de saúde que atuam junto à Secretaria de saúde e também 
a outras instâncias dos órgãos de saúde. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Cumprimento V. Exa. pela sensibilidade, mas eu 
não poderia também deixar de cumprimentá-lo, na última quinta-feira, 
quando da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que demons-
trou que a eleição de V. Exa. e de toda a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Maranhão é legal. Essa decisão tira ruídos, boatos e si-
tuações que poderiam pôr em risco a continuidade do trabalho brilhante 
que V. Exa. desenvolve com a liderança, com a sensibilidade, com a 
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dedicação, com a capacidade de dialogar no meio de uma Casa, onde no 
ano que vem já tem eleições estaduais, um vai para um lado, o outro vai 
para outro, o outro vai para o outro, mas V. Exa. consegue unir todas es-
sas tendências e colocar a Casa no rumo de produtividade, de encontrar 
cada vez mais o verdadeiro valor dessa Casa de Leis. Cumprimento V. 
Excelência. Para nós, é motivo de grande satisfação a atual composição 
da Mesa Diretora sob sua liderança ter essa definição liminar do Supre-
mo Tribunal Federal, garantindo a legalidade da eleição. E dizer que V. 
Exa. nos representa, continua nos representando e nos alegra continuar 
conduzindo esta Casa. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Muito obrigado pelas palavras, Deputado Marco Aurélio. Deputado 
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, no mesmo sentido, eu quero aqui parabenizar 
V. Exa. pela presteza, pelo trabalho, pela dedicação junto à Assembleia 
Legislativa. V.Exa. que tem presidido esta Casa de forma harmoniosa, 
trazendo todo o consenso entre os deputados. Como V. Exa. mesmo 
fala, a Casa é plural, cada um tem a sua ideologia, representa uma clas-
se, mas V.Exa. sabe conduzir que todos os Deputados tomem decisões 
aqui que venham, vamos falar assim, dar total autonomia a esta Casa 
onde chega a um denominador de ajudar ao povo maranhense. Para-
benizo também V.Exa., pela grande reunião que houve ontem junto do 
Poder Executivo, Judiciário, e V.Exa., representando todos os Deputa-
dos desta Casa como Presidente, onde junto com os Prefeitos da grande 
Ilha e o Presidente da FAMEM, Erlânio Xavier, chegaram de forma 
sábia, trazer todo um esclarecimento à população, decisões onde real-
mente hoje nesse momento não haverá o lockdown, mas o Governa-
dor do Estado do Maranhão está buscando ouvir atentamente todas as 
classes, principalmente hoje reunido com a classe empresarial, porque 
nós sabemos que a pandemia está ocorrendo hoje de forma muito séria. 
Mas também, paralelo à pandemia, quando se fecham todos os estabe-
lecimentos comerciais, as pessoas estão dentro da sua casa, por meio 
de um lockdown e ali não tem o seu sustento, não tem a sua renda e aí 
vem o problema da fome também. E eu quero aqui pedir apoio, pedir 
ajuda, dentro dessa grande problemática que nós temos aqui agora, nós 
temos enfrentado em todo mundo, Brasil e no Maranhão. Nós temos na 
região do Médio Mearim, como eu fiz um discurso aqui agora cedo, a 
questão das enchentes. Então é tão perigoso ainda porque, imaginemos 
essas pessoas agora saindo das suas casas indo para abrigos com mais 
de 500 pessoas aglomeradas, precisando de apoio, de suporte, de tudo. 
E eu quero assim até que V.Exa., me dê esse apoio, esse suporte que a 
gente pode ir ao Governo do Estado do Maranhão, eu junto de V. Ex.ª, 
para gente conseguir mais cesta básica. Ir lá na Secretaria de Assistência 
Social que o Restaurante Popular produza mais alimentos voltados para 
essas pessoas que também têm que ter ajuda do Estado do Maranhão no 
sentido da saúde. O Secretário de Saúde já pode mandar uma equipe lá 
e ver quem vai sair das suas casas para ir fazer os exames de covid, para 
quando ir para o estabelecimento dos alojamentos, eles já vão de forma 
com as consultas feitas. E é isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Agradeço por suas palavras e ontem, na reunião, em algum momento, 
se tratou rapidamente sobre já a preocupação com Trizidela e Pedreiras. 
Eu vou ligar para o Secretário Márcio Honaiser, ao final dessa sessão, 
e pedir que ele possa recebê-lo para tratar desses assuntos e, se for pre-
ciso, também o Secretário Carlos Lula, para que tome as providências 
relativas à prevenção. Realmente é um problema muito sério, tudo o 
que nós precisamos agora é não aglomerar, mas se agravar essa situação 
da elevação do nível das águas do Mearim não vai ter outro caminho 
que não levar essas pessoas para um abrigo e aí elas vão ficar realmente 

expostas, especialmente, nesse momento agora que pelo que nós esta-
mos vendo nos indicadores é o ápice dessa segunda onda da pandemia, 
aqui no Maranhão. Deputado Wellington. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO – Senhor Presidente, primeiro, parabenizar o Deputado Marco 
Aurélio, final da sessão, a sensibilidade e a lembrança desse momento, 
não de estabilidade que vivíamos, mas, Deputado Marco Aurélio, fica 
o questionamento, a quem interessa essa instabilidade no Parlamento 
estadual, a quem interessa desestabilizar o bom andamento e o bom 
funcionamento do parlamento estadual, do Poder Legislativo no Es-
tado do Maranhão? E parabenizo o Deputado Marco Aurélio por ter 
tido a iniciativa e tocar nesse assunto, mesmo no final da sessão, já 
quase concluindo. Parabenizar o Deputado Vinícius Louro, por também 
destacar, enaltecer as ações do Presidente Othelino e fazer um pedido. 
Eu vou fazer a mesma linha do Deputado Vinícius Louro, primeiro, eu 
vou destacar as ações do nosso querido Presidente Othelino. Nós somos 
três deputados de oposição nesta Casa, Deputado Wellington do Cur-
so, Deputado Adriano e Deputado César Pires. Mas vejam, nós somos 
oposição ao Governo do Estado. Nós fomos eleitos para fiscalizar. E 
é isso que nós temos feito enquanto oposição. Respeitamos todos os 
deputados da base. Nós temos as nossas divergências mesmo na tribuna 
desta Casa, mas o bom relacionamento com todos os deputados da base, 
a exemplo, o Deputado Marco Aurélio, Deputado Rafael Leitoa. Então 
o bom relacionamento com todos os deputados da base do Governador 
Flávio Dino. E aproveito para registrar, mais uma vez, a nossa oposi-
ção, a nossa fiscalização é com relação às nossas ações parlamentares, a 
atuação parlamentar e atribuição parlamentar com relação ao Governo 
do Estado. Na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu, em 
particular, por ser oposição ao Governo do Estado, ter o presidente que 
é do mesmo partido do Governo do Estado, que é o PCdoB, mas eu faço 
esse meu pronunciamento com dever de justiça ao Presidente Othelino. 
Um presidente atento às nossas demandas, um presidente atento às nos-
sas solicitações, um presidente que atende todos os deputados. Às vezes 
passa das 13 horas, 14 horas, 15 horas e o presidente numa penitência 
atendendo a todos, fazendo reunião com todos os deputados, mesmo no 
horário do almoço, mesmo no horário já adiantado, mas atende a todos, 
indistintamente de ser mais próximo, de estar no seu partido, de ser 
da base, enfim, a todos indistintamente. E aí fica o questionamento, a 
quem interessa essa instabilidade do Poder Legislativo? Nós temos um 
presidente presente, presidente presente e próximo de todos os deputa-
dos. Todos nós conversamos sobre isso nos bastidores e apresentamos, 
Presidente, para dizer que nós temos confiança no seu trabalho. De for-
ma democrática, de forma republicana, V. Exa. conduz os trabalhos no 
Poder legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E 
quem está falando isso é um deputado que tem autoridade, autonomia 
para falar, porque sou oposição ao Governo do Estado, e o Presidente 
da Assembleia Legislativa, em momento algum, cerceou a nossa fala, 
as nossas ações. E todas as vezes que acontece um impedimento de 
um requerimento é pela Mesa, é pelo Plenário, é por todos. E eu falo 
isso com reconhecimento, dever de justiça ao Presidente Othelino. En-
tão, parabéns, Presidente. Que Deus continue lhe dando sabedoria, que 
abençoe os seus trabalhos à frente da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão e, mais uma vez, Deputado Marco Aurélio, Deputado 
Vinícius Louro, também pelo reconhecimento das suas atividades, das 
suas ações, e, mais uma vez: nós temos um Presidente presente. Eu 
vi esse reconhecimento na semana passada pela a Deputada Andreia, 
um momento histórico nesta Casa. Então, mais uma oportunidade que 
temos de enaltecer, de parabenizar e agradecer, Presidente, em ser aten-
cioso com todos nós, na Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito obrigado, Deputado Wellington, pela benevolência de suas pala-
vras. Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor Pre-
sidente, eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo, o 
Senhor já colocou aqui as razões, inclusive dessa mudança que nós 
teremos na forma de trabalhar aqui no Poder Legislativo, a partir da 
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próxima semana. É uma situação, claro, crítica, mas Assembleia não 
vai se fugir da sua responsabilidade como um Poder, acima de tudo, 
que representa a população do nosso estado, sei que o momento é muito 
difícil, mas eu inclusive quero divulgar agora, inclusive que teve tam-
bém a sua ajuda porque na verdade e o Senhor não é o Presidente de 
apenas do Poder, o Senhor é o líder do Poder Legislativo, se torna uma 
coisa muito maior do que apenas presidir a Casa, que foi... eu acabo 
de vir agora de uma reunião com o Secretário Lula, com o Prefeito 
Edvan Brandão, com o Secretário de Administração do Município de 
Bacabal, Davi Brandão, com a Dra. Ivana, que coordena um trabalho 
de covid em Bacabal, em que a situação está muito preocupante com o 
aumento dos casos de covid, como eu usei agora há pouco a tribuna, e 
nós estávamos reivindicando ao Governo exatamente uma parceria com 
o município de Bacabal para que a gente pudesse fazer uma ampliação 
necessária do número de leitos de enfermaria e de UTIs, porque hoje já 
não se consegue encontrar um leito disponível nem na enfermaria e para 
os casos mais graves UTIs disponíveis em Bacabal. Porque Bacabal é 
uma cidade que ela termina sendo a representatividade maior na área 
da saúde de toda uma região, que toda demanda existente na região do 
Médio Mearim muitos vão para cidade de Bacabal. Mas agora, ontem, 
como eu citei, tinha recebido o telefone do Secretário Marcelo Tava-
res, Chefe da Casa Civil, do próprio Secretário Lula, por orientação do 
Governador Flávio Dino para que a gente pudesse fazer uma reunião 
e buscasse um planejamento entre o Estado e a Prefeitura de Bacabal 
no sentido de disponibilizar um número maior de leitos, e na reunião 
agora foi fechado pelo Secretário Lula a volta do Hospital de Campanha 
da Prefeitura de Bacabal, que é um hospital estruturado, um hospital 
que na maior crise do ano passado conseguiu atender todas as deman-
das com qualidade salvando vidas, e agora junto com o Prefeito Edvan 
Brandão foi anunciado mais fez essa parceria do Governo do Estado 
na ampliação do número de leitos, teremos quase 40 leitos disponíveis 
a mais no Hospital de Bacabal, do município de Bacabal, e também 
ampliação do número de leitos de UTIs, porque nesse momento agora, 
claro, que o trabalho de isolamento ele é importante, essas outras ações 
são fundamentais em relação à cobrança, à fiscalização em relação ao 
comportamento inclusive da população, mas também nós temos uma 
coisa muito mais urgente, que é disponibilizar leitos de enfermaria e de 
UTI porque as pessoas já estão morrendo por falta de atendimento, mas 
essa ação do Governador Flávio Dino para cidade de Bacabal se torna 
fundamental para salvar a vida do cidadão, da cidadã bacabalense e toda 
região. E quero agradecer o seu apoio porque em todos os momentos 
que o Deputado Roberto Costa solicita o seu apoio na intervenção in-
clusive junto ao Governo para essas ações, o Senhor nunca nos falta. 
Então, isso é uma vitória da Assembleia Legislativa, do Prefeito Edvan 
Brandão, mas, acima de tudo, do povo de Bacabal por ter essa parceria 
do Governo do Estado e Prefeitura, buscando dar esperança para a po-
pulação de uma região que tanto precisa desse apoio. Obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto, esta notícia realmente é uma notícia muito impor-
tante. Ontem também se falou na situação de Bacabal. Já chegou num 
ponto crítico. Eu encontrei com o Secretário Lula na semana passada, 
em Brasília. Ele foi se reunir com outros Secretários e com o Ministro 
da Saúde. E naquela oportunidade ele manifestou preocupação com a 
situação de Bacabal e também a necessidade de fazer uma parceria com 
a Prefeitura, inclusive, no sentido de reativar o hospital de campanha 
para disponibilizar mais leitos. Este hospital que foi instalado lá tam-
bém é uma espécie de hospital de campanha. Ele acaba não conseguin-
do dar um atendimento realmente efetivo, porque ele ali o paciente, pra-
ticamente, só pode ficar durante o dia, não é isso, Deputado Roberto?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Ele tem servi-
do apenas de ambulatório na verdade, com a abertura desse hospital 
de campanha do município vai atender toda essa demanda. Inclusive 
nós estamos também propondo que esse hospital que está lá que foi 
encaminhado pela SEINC continue, porque, como nós também temos 
um problema da elevação do rio Mearim, de desabrigados, que aquela 
estrutura de lona possa ficar para abrigar as pessoas que, porventura, 

venham a ser desabrigadas.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não vai servir. Não serve para internação de pacientes, mas para um 
primeiro atendimento. Caso precise de internação, vai para um outro 
hospital da rede, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Exatamente. É 
um atendimento inicial, mas com a abertura do hospital de campanha 
do município com o Estado vai, digamos assim, solucionar essa proble-
mática existente hoje...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, eu dou até uma sugestão. Haja vista que 
Pedreiras... Deputado Roberto, sei que V.Exa. é uma pessoa que sempre 
ajuda o próximo. Lá em Pedreiras e Trizidela do Vale, as ocorrências são 
bem maiores. Por exemplo, hoje, Pedreiras tem mais de 158 pessoas já 
desabrigadas. E Trizidela do Vale, por ser mais baixo, tem muito mais. 
Então uma tenda dessa atenderia bastante até mesmo como alojamen-
to para esses desabrigados da enchente no município. Então dou uma 
sugestão que, no caso dessa tenda que foi criada para um hospital de 
campanha, mas a gente vê que não está realmente solucionando o pro-
blema, eu pediria que fosse lá para o município de Pedreiras e Trizidela 
do Vale e serviria, porque lá tem todo um sistema de ar-condicionado 
que tem essa purificação do ar e já serviria para atender os desabrigados 
da enchente de Pedreiras e Trizidela do Vale. Só uma sugestão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, então, para encerrar, já que os deputados, Marco 
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor Presiden-
te...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor Presi-
dente, aproveito o momento assim como V.Exa. citou algumas cidades 
que podem ser socorridas agora pelo Governo do Estado por conta da 
chuva. Eu queria pedir também para o município de Açailândia, espe-
cialmente para o município de Açailândia e, mais especialmente ainda, 
para o Piquiá de Baixo, que hoje já tem muitas famílias desabrigadas, 
e a destinação dessas cestas básicas de ajuda do Governo do Estado 
muito vai favorecer aquela população. E aproveito também a fala para 
parabenizá-lo pela antecipação da medida de tutela, antecipada para que 
V. Exa. seja, até o final dessa mandato, nosso Presidente. Agrada quase 
todos aqui da Casa e eu tenho certeza que os que não estão agradados 
possivelmente vão ter que trabalhar para a próxima eleição tomar esse 
posto. Um forte abraço, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Rildo, obrigado pelo carinho, pelo respeito de sempre e 
eu tenho sido, digamos, econômico, com relação a esse tema, mas, de 
fato, houve vários questionamentos pelo país, por conta das eleições 
nas Assembleias e isso é resultado daquela decisão do Supremo que não 
permitiu a reeleição dos Presidentes da Câmara e do Senado, existe uma 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a questão das reelei-
ções, ela deve ser definida pelas Constituições Estaduais, essa jurispru-
dência já tem alguns anos, mas acaba que essa decisão que teve lá no 
Congresso Nacional ensejou a possibilidade de alguns questionamentos 
e alguns partidos políticos entraram com ADINs contra o artigo das 
Constituições estaduais, que permitia reeleições sem limite e duas cau-
telares foram concedidas, nos casos de Roraima e Mato Grosso, coinci-
dentemente, a do Maranhão caiu com o Ministro Alexandre, que foi o 
único ministro que concedeu cautelares nesse sentido e ele entendeu, o 
que para nós é muito claro, que a eleição da Mesa ela ocorreu absoluta-
mente dentro da legalidade e obedecendo as normas vigentes. Foi esse 
o entendimento do Ministro, na avaliação dele, mais de uma reeleição é 
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inconstitucional, o que não é o nosso caso aqui, alguns Membros desta 
Mesa a maioria foi reeleita aqui, e uma vez só. E aí tinha um possível 
questionamento lá na ADIN que podia levar o Ministro a erro, porque lá 
na ADIN dizia que eu, como Presidente teria sido reeleito, mais de uma 
vez, e nós provamos, e o Ministro entendeu assim, que nós tivemos uma 
reeleição e tivemos um mandato tampão em substituição, infelizmente, 
ao Presidente Humberto Coutinho. E existe uma jurisprudência também 
do Tribunal, que neste caso de mandato tampão, não é considerado uma 
eleição. Então, assim, de forma resumida, foi essa decisão do Ministro 
Alexandre, reconheceu a legalidade aqui da nossa eleição. A Procura-
doria-Geral da República, ela questiona e entrou com ADINs, contra 
21 estados questionando a reeleição e alguém perguntou: “É um novo 
pedido de anulação da eleição da Mesa Diretora do Maranhão?” Não. A 
Procuradoria não solicitou cautelar de afastamento, ela questiona a le-
galidade, já no posicionamento diferente do posicionamento do Minis-
tro Alexandre, por exemplo. A PGR questiona a reeleição propondo que 
os próximos Presidentes não tenham possibilidade de reeleição, dentro 
do mesmo mandato. Mas aí, já é um raciocínio diferente, porque aí pelo 
o que defendeu a PGR, o Presidente, quando muda de mandato, não 
seria considerada a reeleição. Ou seja, a decisão do Ministro Alexandre, 
ela acabou com uma certa instabilidade que podia existir, sei que todos 
estavam preocupados, alguns me perguntaram, todos os que se mani-
festaram comigo foram solidários, recebi várias mensagens no privado 
de colegas Deputados preocupados com a situação e percebi o alívio 
quando dessa decisão do Ministro Alexandre. Então o debate sobre qual 
vai ser o formato, se vai ser para a frente permitida uma reeleição ou 
mais de uma, ou se vai prevalecer a jurisprudência de que esse assunto 
deve ser decidido pelas constituições estaduais, isso aí vai ser definido 
quando for julgado o mérito, quando for julgado o mérito dessas ADINs 
que hoje tramitam no Congresso Nacional. Mas isso vai acontecer no 
tempo certo. Nós estamos acompanhando. A nossa procuradoria está 
habilitada naturalmente no processo. Alguns partidos políticos se habi-
litaram, entraram com o amicus curiae, ou seja, na linguagem popular, 
estão agora também como parte dos processos, defendendo no caso das 
Assembleias Legislativas o direito das Assembleias. Pelo que sei, de ca-
beça, entraram até agora, se habilitaram favoravelmente às assembleias, 
o PDT, o PP e tem mais alguns que eu não estou lembrado agora. Então 
é um debate que ainda vai demorar algum tempo. Deputado César, V. 
Exa. pegou no microfone para falar alguma coisa ou desistiu?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu quero parabe-
nizá-lo, até porque eu estou envolvido nesse processo todo. Ainda não 
sei qual seria meu futuro, ou como seria daí para frente em relação a 
isso e, portanto, eu fiquei feliz com o resultado. Tenho dito isso. Não 
tenho nem pretensões futuras de nada, até porque a minha situação de 
oposicionista torce também por V. Excelência. Só isso, parabenizá-lo e 
desejar boa sorte, bom caminho, sucesso, paz e um bom convívio com 
todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Obrigado, Deputado César. Senhores Deputados, nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

                             
Ata da Sétima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa 

da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia dois de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 

Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Participaram remotamente os Senhores (as) Deputadas 
(as): Edson Araújo, Edivaldo Holanda e Professora Socorro Waquim. 
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Hélio Soares, Paulo Neto, 
Rafael Leitoa e Ricardo Rios. O Presidente, em nome do povo e in-
vocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, determinando 
a leitura do texto bíblico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e 
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Vinícius Louro, Wendell 
Lages, Pastor Cavalcante, Roberto Costa, César Pires, Antônio Pereira, 
Doutor Yglésio, Professor Marco Aurélio, Wellington do Curso, Mical 
Damasceno. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 
trabalhos, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quando o Presidente 
anunciou a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, em re-
gime de urgência, do Projeto de Lei n° 329/2019, de autoria da Depu-
tada Mical Damasceno, que dispõe sobre a participação obrigatória em 
festas religiosas nas escolas. Com parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, este projeto foi aprovado e en-
caminhado à sanção governamental. Em seguida, o Presidente anunciou 
a discussão e votação do Recurso do Deputado Wellington do Curso, 
contra a decisão da Mesa, que indeferiu seu Requerimento nº 393/2020, 
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando informações quanto à desti-
nação dos 107 respiradores doados pela iniciativa privada ao Governo 
do Estado. Discutido pelo autor, o recurso foi submetido à deliberação 
do Plenário, que manteve a decisão da Mesa. Na sequência, o Plenário 
aprovou: Requerimento n° 096/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 50/2021, de sua autoria; Requerimento n° 097/2021, 
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja 
enviada Mensagem de Congratulações e aplausos ao Sindicato dos Ra-
dialistas do Maranhão – SINRAD-MA, através do seu Presidente José 
dos Santos, pelo Dia Mundial do Rádio; Requerimento n° 098/2021, 
da mesma autoria, no mesmo sentido ao Sindicato dos Jornalistas do 
Maranhão, através do seu presidente Douglas Cunha, pelo dia nacional 
do repórter; Requerimento n° 099/2021, também da Deputada Doutora 
Helena Duailibe, encaminhando Mensagem de Congratulações e aplau-
sos ao Escritório de Serviço Gerais dos Alcoólatras Anônimos, através 
de seu Diretor Walber Mulher, pelo Dia Nacional de Combate ao Alcoo-
lismo; Requerimento n° 100/2021, ainda de autoria da Deputada Dou-
tora Helena Duailibe, com Mensagem de Congratulações e aplausos à 
Fundação Antônio Dino (Hospital do Câncer Aldenora Bello), através 
de sua presidente, Enide Moreira Lima Jorge Dino, pelo Dia Interna-
cional de Luta Contra o Câncer Infantil; Requerimento n° 102/2021, 
do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja discutido e votado em 
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 103/2019, de sua autoria. Os 
Requerimentos nº 392/2020; 018, 023 e 107/2021, de autoria do De-
putado Wellington do Curso,  foram retirados a pedido do autor. Os 
Requerimentos n°s: 087, 089/2021, também do Deputado Wellington 
do Curso, foram transferidos, por solicitação do autor. Sujeitos à deci-
são da Mesa, foram deferidos: Requerimento n° 079/2021, de autoria 
do Deputado Adriano, solicitando que seja enviada mensagem de pesar 
aos familiares do Delegado Marco Antônio Ramos Fonseca, da Polícia 
Civil do Maranhão, pelo seu falecimento; Requerimento n° 081/2021, 
de autoria da Deputada Mical Damasceno, enviando Mensagem de Pe-
sar aos familiares da ex-vereadora da Cidade de Alexandre Costa, Se-
nhora Maria de Fátima Araújo de Sousa, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 07 de fevereiro do corrente ano; Requerimento n° 092/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada 
Mensagem de Pesar aos familiares da Senhora Zenaide Francisco Nu-
nes, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 17 de fevereiro do corrente 
ano; Requerimento n° 103/2021, da Deputada Doutora Helena Duaili-
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be, subscrito pelo Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagens 
de Condolências aos familiares da Senhora Tereza Guimarães Ramos, 
mãe do ex-vereador José Joaquim Guimarães, pelo seu falecimento 
ocorrido em 17 de fevereiro de 2021; Requerimento n° 104/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada 
Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor  Georgevan Ferreira, pelo 
seu falecimento ocorrido dia 22 de fevereiro do ano em curso; Reque-
rimento nº 105/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, 
também subscrito pelo Deputado Wellington do Curso, encaminhando 
Mensagem de Condolência aos familiares da Doutora Joana Ramos da 
Rocha, pelo seu falecimento, ocorrido em 21 de fevereiro do corrente 
ano; Requerimento n° 108/2021, do Deputado Wellington do Curso, 
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 077/2021, 
de sua autoria; Requerimento nº 109/2021, de autoria do Deputado Ri-
cardo Rios, solicitando que sejam justificadas as suas faltas, nas Sessões 
Plenárias nos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente ano, conforme ates-
tado em anexo. Os Requerimentos n°s: 082, 088/2021, todos de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, os dois primeiros ao Governador 
do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Saúde, Senhor Car-
los Lula, informações quanto ao número de leitos disponíveis na rede 
pública de saúde do Estado destinados aos pacientes com covid-19 e o 
Requerimento nº  093/2021, ao Governador do Estado, ao Secretário de 
Estado da Saúde, ao Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus 
Alves e ao Secretários de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência 
aos servidores, solicitando informações quanto a aplicação dos recursos 
do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza nos últimos quatro anos. 
Estes requerimentos foram discutidos pelo autor e indeferidos pela 
Mesa. O autor recorreu ao Plenário e os Requerimentos foram incluídos 
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Nada mais havendo a 
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 de março de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 235/2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com as indicações do Bloco Parlamentar Unidos Pelo 
Maranhão (BPUM), do Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista 
(BPSP) e do Bloco Parlamentar Independente (BPI),

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros das Comissões Permanentes, se-
guindo a seguinte composição:

01 – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Titulares Suplentes

ADELMO SOARES RICARDO RIOS

DR. YGLESIO ANTONIO PEREIRA

RAFAEL LEITOA ZÉ INÁCIO LULA

NETO EVANGELISTA ZITO ROLIM

CIRO NETO DRª THAIZA HORTEGAL

WENDELL LAGES ROBERTO COSTA

DUARTE JUNIOR ARISTON

02 – Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS DR. YGLESIO

EDIVALDO HOLANDA NETO EVANGELISTA

CARLINHOS FLORENCIO ANTONIO PEREIRA

MICAL DAMASCENO EDSON ARAUJO

CIRO NETO FÁBIO BRAGA

ROBERTO COSTA SOCORRO WAQUIM

ARISTON HÉLIO SOARES

03 – Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia

Titulares Suplentes

MICAL DAMASCENO ADELMO SOARES

ZÉ INÁCIO LULA NETO EVANGELISTA

EDIVALDO HOLANDA CARLINHOS FLORENCIO

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO PASTOR CAVALCANTE

FÁBIO BRAGA DRª THAIZA HORTEGAL

BETEL GOMES SOCORRO WAQUIM

HÉLIO SOARES ARISTON

04 – Comissão de Administração Pública, Seguridade Social 
e Relações do Trabalho

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS EDIVALDO HOLANDA

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO CARLINHOS FLORENCIO

ANTONIO PEREIRA PASTOR CAVALCANTE

EDSON ARAUJO ZITO ROLIM
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DRª HELENA DUAILIBE CIRO NETO

SOCORRO WAQUIM BETEL GOMES

HÉLIO SOARES ARISTON

05 – Comissão de Saúde

Titulares Suplentes

ANTONIO PEREIRA ZÉ INÁCIO LULA

PASTOR CAVALCANTE RAFAEL LEITOA

CARLINHOS FLORENCIO EDIVALDO HOLANDA

DR. YGLESIO ZITO ROLIM

DRª HELENA DUAILIBE DRª THAIZA HORTEGAL

ARNALDO MELO BETEL GOMES

DUARTE JUNIOR LEONARDO SÁ

06 – Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento 
Regional

Titulares Suplentes

NETO EVANGELISTA DR. YGLESIO

PASTOR CAVALCANTE PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

CARLINHOS FLORENCIO RICARDO RIOS

DR. YGLESIO ANTONIO PEREIRA

DRª THAIZA HORTEGAL FÁBIO BRAGA

WENDELL LAGES BETEL GOMES

LEONARDO SÁ ARISTON

07 – Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias

Titulares Suplentes

ZÉ INÁCIO LULA MICAL DAMASCENO

DR. YGLESIO EDIVALDO HOLANDA

RICARDO RIOS EDSON ARAUJO

ZITO ROLIM ANTONIO PEREIRA

DRª THAIZA HORTEGAL DRª HELENA DUAILIBE

SOCORRO WAQUIM ROBERTO COSTA

DUARTE JUNIOR ARISTON

08 – Comissão de Obras e Serviços Públicos

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS ANA DO GÁS

MICAL DAMASCENO RAFAEL LEITOA

ADELMO SOARES CARLINHOS FLORENCIO

ZITO ROLIM EDSON ARAUJO

FÁBIO BRAGA DRª HELENA DUAILIBE

ARNALDO MELO SOCORRO WAQUIM

FÁBIO MACÊDO ARISTON

09 – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável

Titulares Suplentes

RAFAEL LEITOA ADELMO SOARES

ZITO ROLIM ZÉ INÁCIO LULA

PASTOR CAVALCANTE PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

CARLINHOS FLORENCIO NETO EVANGELISTA

DRª THAIZA HORTEGAL CIRO NETO

BETEL GOMES SOCORRO WAQUIM

HÉLIO SOARES ARISTON

10 – Comissão de Ética

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS CARLINHOS FLORENCIO

NETO EVANGELISTA ZITO ROLIM

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO RAFAEL LEITOA

RAFAEL LEITOA CARLINHOS FLORENCIO

CIRO NETO FÁBIO BRAGA

ROBERTO COSTA WENDELL LAGES

ARISTON LEONARDO SÁ

11 – Comissão de Assuntos Econômicos

Titulares Suplentes

CARLINHOS FLORENCIO MICAL DAMASCENO

ZITO ROLIM RICARDO RIOS

EDSON ARAUJO PASTOR CAVALCANTE
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ANTONIO PEREIRA PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

DRª HELENA DUAILIBE CIRO NETO

SOCORRO WAQUIM ROBERTO COSTA

FÁBIO MACEDO ARISTON

12 – Comissão de Segurança Pública

Titulares Suplentes

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO DR. YGLESIO

RAFAEL LEITOA MICAL DAMASCENO

ADELMO SOARES DANIELLA TEMA

ZÉ INÁCIO LULA NETO EVANGELISTA

FÁBIO BRAGA DRª HELENA DUAILIBE

ROBERTO COSTA SOCORRO WAQUIM

HÉLIO SOARES ARISTON

13 – Comissão de Turismo

Titulares Suplentes

DR. YGLESIO DANIELLA TEMA

ADELMO SOARES RAFAEL LEITOA

MICAL DAMASCENO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

EDSON ARAUJO RICARDO RIOS

Bloco Parlamentar Solidarie-
dade Progressista

Bloco Parlamentar Solidarie-
dade Progressista

BETEL GOMES WENDELL LAGES

FÁBIO MACEDO ARISTON

Art. 2º - Publique - se e cumpra-se.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de feve-

reiro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDREIA MARTINS REZENDE 
Segunda Secretária

Deputada DRª CLEIDE COUTINHO 
Terceira Secretária 

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 03.03.2021

EMENDA AO PL Nº 103/2019

Altera o Projeto de Lei nº 103/2019, 
que obriga refinarias, distribuidoras e re-
vendedoras de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) para uso residencial a fornecerem 
informações de preços ao PROCON/MA, 
e dá outras providências.

Art. 1º. O caput do artigo 1º do Projeto de Lei nº 103/2019 terá 
a seguinte redação:

“Art. 1º As refinarias, distribuidoras, revendedoras que ofertam 
gás liquefeito de petróleo (GLP), de uso residencial, padrão P-13, bem 
como postos de combustíveis que ofertam seus produtos no Estado 
do Maranhão, sem prejuízo da observância das demais disposições 
legais e regulamentares vigentes, devem adotar medidas que objetivem 
assegurar:”

Art. 2º. O artigo 2º do Projeto de Lei nº 103/2019 terá a seguinte 
redação:

“Art. 2º Ficam os fornecedores de que trata o art. 1º desta 
Lei obrigados a encaminhar ao PROCON do Estado do Maranhão 
(PROCON/MA), semanalmente, até as 12h de sexta-feira, via canal 
de atendimento eletrônico definido pelo órgão responsável pela 
fiscalização, o valor previsto dos preços a serem praticados em seu 
estabelecimento em relação aos combustíveis e ao gás de cozinha 
residencial, padrão P-13, comercializados para a semana seguinte.

Parágrafo único. Em caso de imprevisível aumento no valor dos 
produtos disciplinados no caput, deverá ser comunicado com 24h de 
antecedência o novo preço a ser praticado, bem como a respectiva 
justificativa, ao PROCON/MA.”

Art. 3º. O artigo 3º do Projeto de Lei nº 103/2019 terá a seguinte 
redação:

“Art. 3º Após o recebimento dos valores de que trata o art. 
2º, o PROCON/MA poderá divulgar o resultado dos 10 (dez) preços 
mais baixos, indicando os respectivos revendedores/fornecedores 
praticantes, com o objetivo de garantir a identificação destes aos 
consumidores.”

Art. 4º. O artigo 4º do Projeto de Lei nº 103/2019 terá a seguinte 
redação:

“Art. 4º Fica proibida a troca de qualquer tipo de comunicação 
sobre preços de venda com concorrentes visando à uniformização, 
majoração ou manutenção de preços de revenda de gás de cozinha 
residência.”

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 22 de fevereiro de 2021.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A presente alteração se justifica em razão dos sucessivos aumen-
tos de gasolina e diesel autorizados pela Petrobras em razão da política 
de preços adotada pela empresa.

Desde janeiro do presente ano, a Petrobras já reajustou três vezes 
o preço do diesel e quatro vezes o da gasolina, que tinha valor médio 
nas refinarias de R$1,84 no final de dezembro de 2020 e atualmente está 
com o valor médio de R$2,48.

Nesse sentido, o presente projeto visa garantir ao cidadão o aces-
so justo e correto aos preços de combustíveis, além da transparência 
das informações e do incentivo à concorrência. Por meio dos órgãos 
fiscalizadores, como o PROCON, o consumidor poderá acompanhar os 
preços praticados, abastecer nos postos com menores preços, verifican-
do, ainda se as reduções de valores estão sendo repassadas de forma 
adequada. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 22 de fevereiro de 2021.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 001 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 334, de 17 de dezem-
bro de 2020, que Institui, no âmbito do Programa “Minha Casa, Meu 
Maranhão/Cheque Minha Casa”, de que trata a Lei nº 10.506, de 6 de 
setembro de 2016, o Eixo “Minha Casa Melhor”, e concede incentivo 
fiscal do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas às 
aquisições vinculadas ao referido Eixo, nos termos do Convênio ICMS 
nº 141/20 – CONFAZ.

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

A presente Medida Provisória tem por finalidade apoiar as famí-
lias de baixa renda na aquisição de bens móveis essenciais.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Eixo Minha Casa 
Melhor será executado por meio da concessão de cheques no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) que deverá ser utilizado exclusivamente 
para a aquisição, junto a estabelecimentos comerciais credenciados 
pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, de eletrodomésticos 
e demais bens móveis necessários ao guarnecimento básico da resi-
dência.

O valor do crédito consignado nos cheques recebidos dos bene-
ficiários do Eixo Minha Casa Melhor se converterá, para as empresas 
participantes do Programa, em crédito outorgado, para abater do valor 
do ICMS devido pelas saídas, nos termos e prazo do Convênio ICMS 
nº 141, de 9 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ.

Poderá haver, também, outra modalidade de execução, em que 
os cheques serão pagos pelo Tesouro Estadual, mediante apresentação 
dos documentos à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

Os bens móveis que poderão ser adquiridos por meio do Eixo 
Minha Casa Melhor constarão de Portaria a ser editada pela SEGOV, 
e para habilitar-se ao referido benefício, os interessados deverão de-
monstrar: a) ser maior de 18 anos ou emancipado; b) ter família cons-

tituída com, no mínimo, 2 (dois) integrantes; c) comprovar inscrição 
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), administrado 
pelo Governo Federal.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62 da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados- 

De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 
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 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, 
§1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.  

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque 
está tratando de matéria financeira, matéria esta privativa do Governa-
dor do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima descritos.   

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, a relevância da Medida Provisória, em apreço, além 
de apoiar as famílias de baixa renda na aquisição de bens móveis es-
senciais, estimula o comércio maranhense a amenizar, em especial, os 
efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

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

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

Portanto, a urgência desta Medida, decorre da necessidade de 
se fortalecer a economia maranhense, em especial no contexto de re-
cessão econômica vigente, o que demanda velocidade na realização de 
mudanças normativas em prol do desenvolvimento do Estado do Ma-
ranhão, especialmente considerando o período de baixa movimentação 
do comércio que se inicia logo após as festividades de final de ano.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 

11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria. As providências tomadas nesta norma têm como 
objetivos, conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, apoiar as famílias de baixa renda na aquisição de bens 
móveis essenciais, bem como estimular o comércio maranhense a ame-
nizar, em especial, os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19. 
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 334/2020, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 334, de 17 de dezembro 
de 2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 02 de março de 2021.                                                                                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Neto Evangelista                                               ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 002 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 335, de 18 de de-
zembro de 2020, que Autoriza a concessão de prêmio aos profissionais 
das unidades de saúde da Rede Estadual, nos termos em que especifica, 
e dá outras providências.

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

Esclarece a Mensagem Governamental, que a Medida Provisória, 
sob exame, autoriza a concessão de prêmio, no valor de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais), aos profissionais das unidades de saúde 
da Rede Estadual que possuem vínculo celetista com a Empresa Ma-
ranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e com as organizações 
sociais que possuam contrato de gestão com o Poder Executivo.  

É autorizada, ainda, a concessão do prêmio aos servidores, 
efetivos e comissionados, da Secretaria de Estado da Saúde - SES, nos 
termos de Portaria do Secretário de Estado da Saúde.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62 da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria:                   (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)

b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 
32/01)

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 
carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º;                    (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados- 

De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no           art. 
62, §1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.  

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque 
está tratando de matéria financeira, matéria esta privativa do Governa-
dor do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima descritos.   

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, a Medida Provisória, em apreço, é uma forma de agra-
decer e apoiar os trabalhadores das unidades de saúde da Rede Es-
tadual e demais servidores da Saúde, essenciais no enfrentamento da 
COVID-19, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

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

Portanto, a urgência desta Medida, decorre da necessidade de 
se adotar, com a maior brevidade possível, medida destinada a premiar 
os trabalhadores da saúde pela árdua batalha contra o Coronavírus 
enfrentada no ano de 2020.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a re-
levância da matéria. Conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo 
Governador do Estado, a medida, é uma forma de agradecer e apoiar 
os trabalhadores das unidades de saúde da Rede Estadual e demais ser-
vidores da Saúde, essenciais no enfrentamento da COVID-19. Assim 
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 335/2020, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 335, de 18 de dezembro 
de 2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 02 de março de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Neto Evangelista                                               ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 003 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 336, de 21 de dezembro de 2020, 
que Altera a Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, que Institui o 
Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de 
risco no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Convém relatar, que a referida norma decorreu de proposta do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão – CBMMA, órgão 
central do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil que, nos termos 
do art. 116, inciso II, da Constituição Estadual, tem competência para 
executar as medidas de prevenção e combate de incêndios.

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

Em suma, a Medida Provisória, em análise, em linhas gerais, 
propõe ajustes na Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, por razões 
de ordem técnica e para correção de algumas falhas redacionais, como 
bem esclarece a Mensagem Governamental.

Dentre as alterações propostas na medida, está prevista a revoga-
ção do inciso III, do § 1º, do art. 4º, da Lei nº 11.390/2020, que excluía 
as edificações de ocupação mista, com até dois pavimentos, que pos-
suem acesso independente para a via pública e não possuam interliga-
ção entre as ocupações, da necessidade de observância das disposições 
do novo Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações 
e áreas de risco.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
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ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

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

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

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

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-

sim o Estado-Membro legislar plenamente.
  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-

vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa 
e matéria orçamentária”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme acima mencionado.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Pro-
visória, em epígrafe, reside, em especial, na necessidade de se evitar 
quaisquer não conformidades que possam embaraçar a efetiva aplica-
ção da Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, e comprometer, por 
conseguinte, a segurança contra incêndios nas construções localizadas 
no Estado.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
supremacia do interesse público e da necessidade de se garantir a segu-
rança das edificações, o que demanda velocidade na realização de mu-
danças normativas, como bem esclarece a Mensagem Governamental.
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Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 

sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

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

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

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, visa tão so-
mente, propor alterações na Lei nº 11.390/2020, por razões de ordem 
técnica e para correção de singelas falhas redacionais, como bem escla-
rece a Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, consta-
ta-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-
sória nº. 336/2020, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 336/2020, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTA-
DO LÉO FRANKLIM”, em 02 de março de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Neto Evangelista                                               ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 004 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 337, de 29 de dezembro de 2020, 
que Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo Aditivo ao contra-
to de operação de crédito que especifica, formalizado com esteio na 
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, para adequação às disposi-
ções da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus                
SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e dá outras providências.

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

Em suma, a Medida Provisória, ora proposta, tem por objetivo 
obter autorização para celebração de Termo Aditivo ao Contrato de 
Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 002/98-STN/COAFI 
(são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem a pré-
via autorização legislativa e sem indicação dos recursos corresponden-
tes, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 138, da CE/89), com vistas 
a adequá-lo às disposições da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 
de maio de 2020.

O referido contrato foi firmado, em 1998, com a União e tem 
por objeto a confissão de dívidas por parte do Estado do Maranhão 
relativamente a saldos devedores de contratos firmados junto à Caixa 
Econômica Federal, como bem esclarece a Mensagem Governamental. 

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
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incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

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

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

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

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.  

De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentária”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, 
§1º, da CF/88.

 Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória 
em epígrafe reside, em especial, de sua contribuição para o equilíbrio 
das contas estaduais, bem como para a continuidade das políticas pú-
blicas desenvolvidas pelo Estado do Maranhão, no contexto econômi-
co-sanitário vigente.

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

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

Portanto, a urgência desta medida, decorre do prazo fixado pela 
Lei Complementar nº 173/2020 para formalização do aditamento dos 
contratos que, nos termos do art. 4º, § 1º, da referida norma, tem como 
termo final a data de 31 de dezembro de 2020, como bem esclarece a 
Mensagem Governamental.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
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TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 337, de 29 de dezem-

bro de 2020, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem 
como a urgência na adoção imediata da providência contida na propo-
sição. 

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, tem por fina-
lidade a obtenção da autorização para celebração de Termo Aditivo ao 
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 002/98-
STN/COAFI, com vistas a adequá-lo às disposições da Lei Complemen-
tar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que foi instituído o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2), composto 
pela suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União 
e os Estados, com amparo na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, 
e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001. Tal sus-
pensão objetiva mitigar os efeitos financeiros da pandemia, bem como 
garantir os recursos necessários às ações de enfrentamento da calami-
dade pública decorrente da COVID-19 (art. 2º, § 1º, e art. 4º da LC nº 
173/2020), como bem esclarece a Mensagem, que encaminha a propo-
situra. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 337/2020, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 337/2020, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, em 
02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                            

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Neto Evangelista                                               ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 005 / 2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 338, de 26 de janeiro de 2021, que 
Altera a estrutura administrativa do Poder Executivo dispondo sobre a 
Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP, sobre a Secreta-
ria de Estado da Comunicação Social - SECOM e sobre a Representa-
ção Institucional no Distrito Federal - REBRAS.

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

A presente Medida Provisória pretende atualizar a estrutura da 
Administração Pública Estadual com vistas a garantir o necessário e 
contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços desenvolvidos 
pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a própria supremacia do 
interesse público. Tais mudanças constantes desta proposta legislativa, 
não implicarão criação de qualquer cargo. Serão utilizados exclusiva-
mente cargos já existentes na estrutura da Administração Pública, com 
adaptações por meio de alteração de nomenclaturas e remanejamento 
entre as estruturas do Poder Executivo, como bem esclarece a Mensa-
gem Governamental.

Outrossim, a Secretaria de Estado da Comunicação Social e Ar-
ticulação Política passa a denominar-se Secretaria de Estado da Co-
municação Social - SECOM, que terá por finalidades o assessoramento 
nas áreas de comunicação social, o relacionamento com a imprensa, a 
divulgação das ações do Governo, bem como dos seus órgãos e entida-
des, disseminar informações de interesse público, coordenar e acompa-
nhar a criação e veiculação da publicidade institucional objetivando a 
manutenção de fluxo permanente de informação à sociedade.

Já a Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP terá 
por finalidade prestar assessoramento relativamente ao relacionamen-
to com a classe política, manter articulação político-institucional com 
os Municípios e com o Poder Legislativo, devendo desenvolver estudos 
e análises da conjuntura da política nacional e estadual de interesse 
dos programas e projetos da administração estadual.

A Representação Institucional no Distrito Federal - REBRAS 
passa a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Articulação 
Política - SECAP e será comandada pelo Subsecretário da Representa-
ção Institucional no Distrito Federal.

 
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 

inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.
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Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

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

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

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

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa 
e matéria orçamentária”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme acima mencionado.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação admi-
nistrativa para concretização do princípio da eficiência, insculpido no 
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art. 37, caput da Constituição da República.

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

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

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

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, convém 

ressaltar que consta na Exposição de Motivos, que todas as alterações 
ora propostas, não implicarão em criação de despesas (criação de qual-
quer cargo público), já que haverá remanejamento entre Órgãos e Entes 
da Administração Pública, não caracterizando, portanto, ao meu ver, 
grande impacto financeiro para o Estado. 

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

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

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, reside na ne-
cessidade de aperfeiçoar a atuação da administração para caracterização 
do princípio constitucional da eficiência previsto no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, conforme a Exposição de Motivos, que encami-
nha a propositura. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 338/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-

ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 338/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                            

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Neto Evangelista                                               ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 006 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 372/2020, de autoria do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre o funcionamento e a gestão dos mercados 
públicos estaduais e consolida as normas pertinentes ao assunto.

Em suma, o Projeto de Lei, em epígrafe, destina-se à disciplinar 
as atividades comerciais exercidas no âmbito dos mercados públicos, 
áreas e espaços de domínio do poder público estadual, passando as ati-
vidades dos ocupantes das bancas, boxes e lojas nos mercados públicos 
a serem regidas pelas disposições desta Lei, e demais normas aplicáveis 
à espécie.

O presente Projeto de Lei, tem por objetivo implementar me-
canismos para o planejamento, desenvolvimento e fiscalização desses 
espaços, cuja gestão atribui à Secretaria de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Pesca – SAGRIMA, em obediência à competência funcional 
fixada no art. 16, da Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, como bem 
esclarece a Mensagem Governamental.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 43, incisos III e V 
(organização administrativa, estruturação e atribuições das secretarias 
de estado ou órgãos equivalentes da Administração Pública Estadual).

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da 
Constituição Estadual.

De outro vértice, constata-se que o Projeto de Lei sob exame, 
está de conformidade com os dispositivos constitucionais acima men-
cionados e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também 
pontuou medidas necessárias à sua aplicabilidade, principalmente no 
que concerne ao funcionamento e bom desempenho das atividades dos 
permissionários, no sentido de viabilizar condições favoráveis aos con-
sumidores, estabelecendo um bom relacionamento desses para com os 
vendedores, a teor do que dispõe o art. 30, da propositura de Lei.

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

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos a sua aprovação com a Emenda Aditiva seguinte:

“Acrescente-se parágrafo único ao Art. 2º, do presente Projeto 
de Lei, com a seguinte redação:

Art. 2º (...)
(...)
Parágrafo único. Ficam excetuados desta Lei, os Centros de Dis-

tribuição.”

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 372/2020 e, por 
conseguinte pela sua aprovação, com a Emenda Aditiva acima proposta.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 372/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em  02  de março de 2021. 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 007 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, ju-

ridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 322/2020 de autoria do 
Senhor Deputado Pastor Ribinha, que “acresce o § 2º, no artigo 21, da 
Lei n.º 5.594, de 24 de dezembro de 1992, que institui o imposto sobre 
a propriedade de veículos automotores (IPVA), e dá outras providên-
cias”.

A proposição, em síntese, estabelece que o produto da arrecada-
ção do IPVA pertencente ao Estado, no percentual de 20% (vinte por 
cento), será destinado para a manutenção e conservação da malha viária 
estadual, estabelecidos anualmente na Lei Orçamentária.

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executiva encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

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

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição;[...]”

 
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 

mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

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 superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, 
nesta matéria, sem sua prévia anuência. (...)

Ademais, vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipica-
mente no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar 
até o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas, se afas-
tando da natureza de norma diretiva, prescrevendo a implantação de 
política fiscal e orçamentária, fato que esvazia a atuação institucional 
do Poder Executivo e, principalmente, e viola o Princípio da Separação 
dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no 
art. 2º da Constituição da República.

Além disso, a Constituição Federal veda expressamente a vin-
culação da receita dos impostos a fundos, órgãos ou despesas, res-
salvados as exceções nela prevista (art.167, IV, da CF).

Dessa forma, é da natureza dos impostos não ter a sua receita 
afetada a nenhuma despesas, órgãos ou fundos, tendo em vista que 
o Poder Executivo deve possuir recursos livres disponíveis para exe-
cução do plano de governo idealizado.

Nessa senda, a Suprema Corte possui entendimento consolidado 
acerca do assunto. Vejamos a seguinte decisão:

[...] O artigo 167, IV, da Constituição Federal veda o estabele-
cimento de vinculação de receitas proveniente de impostos, quando 
não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia 
o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o cus-
teio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam 
necessárias ao longo do exercício financeiro, tanto mais que deve dar-
-se aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de res-
ponsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos. (...) A 
vedação à vinculação da receita é norma que preserva a separação 
dos poderes, o princípio democrático e a responsabilidade fiscal, de 
modo que o artigo 167, IV, da Constituição faz jus à sua simétrica 
aplicação por todos os entes da Federação. A destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde figura dentre as exceções à 
regra constitucional de vedação à vinculação de receitas, máxime por 
estar expressamente estabelecida no texto constitucional.(ADI 5.897, 
rel. min. Luiz Fux, j. 24-4-2019, P, DJE de 2-8-2019).

Sendo assim, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar, ao rea-
lizar a vinculação de 20% (vinte por cento) do produto da arrecada-
ção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA , 
pertencente ao Estado, destinados para a manutenção e conservação 
da malha viária Estadual, invade matéria de competência exclusiva 
do chefe do Poder Executivo Estadual, responsável por estabelecer 
a política orçamentária e financeira do Estado, além de violar o prin-
cípio da não vinculação da receita dos impostos a fundos, órgãos ou 
despesas, ressalvados as exceções nela prevista (art.167, IV, da CF).

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 
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322/2020, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e 
material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 322/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 008 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
330/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que reconhece 
a prestação dos serviços de atividade física e exercícios físicos como 
essenciais, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em análise, estabelece, no seu art. 1º, que ficam 
reconhecidos como essenciais, no Estado do Maranhão, os serviços de 
atividade física e exercício físico, em academias de ginástica e demais 
estabelecimentos destinados a essa finalidade, assim como em espaços 
públicos.

No âmbito federal há a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do Coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019. Em seu art. 3º, §9º, há a determinação de 
que as medidas previstas, quando adotadas, deverão resguardar o exer-
cício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, 
que serão disciplinadas pelo Executivo Federal por Decreto. 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as 
seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

[...]
§ 9º A adoção das medidas previstas neste artigo deverá 

resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento 
de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em 
decreto da respectiva autoridade federativa.   (Incluído pela Lei nº 
14.035, de 2020)

O Decreto do Executivo que dispôs sobre essa matéria foi o de nº 
10.282, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.344/2020, 
para considerar, dentre outras atividades, academias de esporte de todas 
as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, 
in verbis:

Art. 1º  O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º  ...............................................................................
§ 1º .....................................................................................
LIV - atividades de construção civil, obedecidas as determina-

ções do Ministério da Saúde;
LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do Mi-

nistério da Saúde;
LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações 

do Ministério da Saúde; e
LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas 

as determinações do Ministério da Saúde.
......................................................................................” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2020, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 330/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em  02  de março de 2021.    
                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 009/2021
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de inconstitucionalidade, legalidade, an-
tijuridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 
333/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de registro de Profissional de Educação Física 
como responsável técnico nos condomínios, clubes, hotéis, hospitais e 
demais espaços que possuem academias nas condições que específica.”

Prevê o presente Projeto de Lei, que os condomínios, clubes, ho-
téis, hospitais e demais espaços que disponibilizarem academias, deve-
rão registrar responsável técnico junto ao Conselho Regional de Educa-
ção Física da 21ª Região – CREF21/MA, quando a atividade física for 
dirigida e realizada em salas de treinamentos físicos.

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:
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“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 e regulamentação das profissões, 

contudo esta delega tal função às entidades de fiscalização por meio 
de lei federal. No caso em tela, foi delegado tal atribuição ao Conselho 
Federal de Educação Física e seus Conselhos Regionais através na Lei 
nº 9.696, de 1º de setembro de 1998 que “Dispõe sobre a regulamen-
tação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho 
Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.”

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.”

Os 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, ou seja, só Lei editada pela União poderá es-
tabelece que determinada profissão deverá ser exercida por profissional 
de nível superior. 

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

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

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

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTE-
RAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO. CONCURSO 
PÚBLICO. MUNICÍPIO. EDITAL. JORNADA DE TRABALHO. 
40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. 30 
HORAS. SEMANAIS. LEI FEDERAL N.º   8.856/94.   CONDI-
ÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES.   COMPETÊN-
CIA DA UNIÃO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALI-
DADE. 1.Extrai-se do art. 22, inciso XVI da Constituição Federal, 
que a disciplina legal da organização e condições para o exercício 
de profissões é de competência privativa da União, cabendo-lhe a 
edição de normas gerais, de observância obrigatória em todas as 
unidades da federação, inclusive dos Municípios.  2. Editada a Lei 
nº 8.856/94, que disciplina a jornada de trabalho dos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, limitando-a a 30 horas semanais, não se pode, 

em nome da afirmada a autonomia Municipal, admitir que lei editalícia 
estabeleça carga horária superior ao limite estabelecido por lei nacional. 
4. Observado o piso salarial, o Município dispõe de autonomia legisla-
tiva e orçamentária para livre disposição, cabendo ao Poder Judiciário 
interferir somente em casos de flagrante ilegalidade. 5. Remessa oficial 
desprovida.”

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

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

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

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

333/2020, em face de sua inconstitucionalidade formal, por violar 
competência União bem como o princípio federativo.   

É o voto.

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

votam rejeição do Projeto de Lei nº 333/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                                                                         
    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 010 /2021
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RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-
lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 360/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que propõe alterar dispositivo da 
Lei nº. 11.270 de 1º de junho de 2020 (Suspende os prazos relativos aos 
concursos públicos, em razão da pandemia do covid-19 (Coronavírus), 
para dispor sobre a extensão da suspensão dos prazos relativos aos con-
cursos públicos realizados no âmbito do Estado do Maranhão, em razão 
da pandemia da COVID-19 (novo coronavirus) e das limitações de ad-
missão e contratação de pessoal estabelecidas pela Lei Complementar 
nº. 173 de 27 de maio de 2020.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que a continuida-
de da contagem dos prazos dos concursos vigentes é prejudicial tanto 
para Administração do Estado quanto para os aprovados nos certames 
públicos. Para a Administração – e consequentemente os administrados 
– a medida atende ao interesse público e ao princípio da economicidade, 
o não aproveitamento do certame para o preenchimento e recomposição 
do quadro funcional dos órgãos, representa o desperdício de recursos 
humanos e financeiros que já foram despendidos com os concursos já 
realizados, além de todo o gasto de tempo e dinheiro para a realização 
de novos certames. Para os aprovados, o transcorrer do prazo de vali-
dade do concurso em período em que são remotas as possibilidades de 
ser nomeado representa um esvaimento gradual de um sonho pelo qual 
tanto batalhou e estudou.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob exa-
me é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos, estabe-
lecendo a suspensão da validade dos concursos públicos, independente-
mente de homologação, enquanto durar o estado de calamidade pública 
estabelecido pelo Estado do Maranhão, tudo isso em fiel observância 
aos direitos dos candidatos, aos interesses da Administração Pública e 
aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora 
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram 
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O or-
denamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro 
e específico sobre concursos públicos, situação esta, que dá ensejo a 
editais arbitrários, e mesmo, à judicialização dos concursos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art. 
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de ini-
ciativa privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o 
tema a reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da 
Constituição Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servido-
res públicos estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento 
de cargos. Como se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela 
Constituição e pela Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências), é um dos requisitos para o provimento de cargos efetivos, 
sendo, portanto, etapa inconfundível anterior a este.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, 
o Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios 
gerais admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a 
aprovação dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível 
aplicar tal entendimento em normativo estadual.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto 
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

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

do Projeto de Lei nº 360/2020, por não possuir nenhum vício formal 

nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 360/2020, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 02 de março de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

                                   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA

PARECER Nº 011/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 202/2020, de autoria da Senhora 
Deputada Mical Damasceno, que “dispõe sobre a proteção, acesso e 
atendimento educacional de crianças e jovens órfãos. “

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica estabelecido, no Es-
tado do Maranhão, que toda criança ou adolescente órfão na faixa etária 
de 0 a 17 anos, residente em abrigo, orfanato ou instituição coletiva pú-
blica ou privada sem fins lucrativos terá garantido o acesso prioritário a 
vaga em instituição escolar da rede pública de ensino básico apropriada 
ao seu grau de escolarização e faixa etária. 

Acrescenta o art 1º, parágrafo 2º, da propositura, que a “escola 
em questão tomará internamente as providências cabíveis, suporte, 
inclusive psicossocial e de saúde, ao educando órfão, de modo a 
diminuir-lhe os riscos de evasão e repetência e a facultar-lhe um bom 
aproveitamento do ensino recebido. 

Prevê ainda a propositura de Lei, que aos jovens órfãos será ga-
rantido o destaque nos programas de ação afirmativa adotados pelas 
instituições do Sistema Estadual de Ensino Superior, de modo a assegu-
rar-lhes condições propícias ao acesso à educação de 3º grau (art. 2º).

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos 
termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

O procedimento de elaboração de uma Lei denomina-se de pro-
cesso legislativo, apresentando as fases introdutória, constitutiva e 
complementar. Na fase introdutória observa-se a iniciativa para a de-
flagração do Processo Legislativo, que deve ser cumprida sob pena de 
vício insanável.    

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do mode-
lo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições para 
cada Poder, em cumprimento ao princípio constitucional da simetria. 

A Magna Carta da República em seu art. 2º, estabelece que são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 



  54       QUARTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2021                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 54
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da 
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático. 

Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, re-
fere-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada 
poder, desta forma viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, 
da CF/88 e art. 6º, parágrafo único, da CE/89) e, por conseguinte, o 
princípio constitucional da reserva de iniciativa, senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
administração pública estadual. [...]

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

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

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

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 e 2º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 1º e 2º há 
uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir 
competência/atribuições a órgãos públicos.  

Em verdade, a proposição assume características de uma ação em 
políticas públicas, no caso, uma ação que envolve tanto a área educacio-
nal quanto de Assistência Social para órfãos, conforme contextualiza a 
própria Justificativa, senão vejamos:

“Acesso à Educação e Assistência Social são direitos basilares de 
uma sociedade que possui como princípio fundamental a igualdade en-
tre seus cidadãos. Bem por isso, visando a garantia do referido direito e 
o cuidado com aqueles que necessitam de assistência apresenta-se o re-
ferido Projeto que busca proporcionar aos órfãos a prioridade à vaga em 
instituição escolar da rede pública, tendo em vista a vulnerabilidade dos 
mesmos, uma vez que lhes falta o afeto e a atenção peculiar dos pais.” 

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.

Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-
constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. 

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

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

mentária Anual.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 

criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-

rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

202/2020, por encontrar-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 202/2020, nos 
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Neto 
Evangelista.

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

em 02 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                  Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
                                                                                                                                                                                            
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 012 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 370/2020, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de 
Desenvolvimento em Administração e Gestão-IDAG, 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).

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil be-
neficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu 
Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede 
em São Luís, com caráter filantrópico, cujo foco principal de atuação 
está nas áreas de educação, saúde e assistência social.

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

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 aprovação, 
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 370/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 014/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 341/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Institui a “Semana Desportiva 
Dedicada ao Idoso”. 

          Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no 
Estado do Maranhão, a Semana Desportiva Dedicada ao Idoso, a ser 
comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

A Semana Desportiva Dedicada ao Idoso tem como objetivos: es-
timular e motivar órgãos públicos e privados visando à promoção, rea-
lização e divulgação de eventos esportivos que propiciem melhoria na 
atividade física e mental dos idosos; e promover ações de socialização e 
cidadania objetivando a integração do idoso à comunidade em que vive.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que entre as diver-
sas possibilidades de práticas corporais, o esporte papel de destaque 
na integração social e manutenção das condições físicas, considerados 
dois fatores essenciais na associação saúde e envelhecimento. Mesmo 
com os benefícios comprovados, muitas vezes a falta de oportunidade 
de praticar esporte faz com que alguns idosos levem uma vida mais 
sedentária e por consequência, mais monótona. A atividade física de 
qualquer natureza é um modo de mostrar que ainda são capazes de se 
desafiarem.

Com o passar dos anos é natural que os sistemas fisiológicos do 
corpo declinem. A chave é então retardá-los, adotando um estilo de 
vida mais equilibrado. A prática de esportes pode amenizar a velocida-
de com que as modificações no organismo são processadas.

Todas essas mudanças, quando o corpo não está preparado, po-
dem ocasionar diversos efeitos negativos à vida do idoso, restringindo 
sua capacidade de locomoção, por exemplo, o que pode implicar em 
quedas e dificuldades na realização de atividades da vida diária.

O principal benefício do esporte na terceira idade é envelhecer 
biologicamente com saúde e manter a capacidade funcional. Atividades 
físicas concedem ao idoso mais independência, mantendo sua autono-
mia para realizar tarefas cotidianas sem o auxílio de outras pessoas 
por um tempo maior.

Praticar algum esporte permite ao idoso combater o aborreci-
mento, melhorar a autoestima e estabelecer novos vínculos. Além disso, 
é uma ótima alternativa para criar novos hábitos saudáveis e tornar-se 
mais motivado.

Na terceira idade, a qualidade de vida se baseia na capacidade 
de viver plenamente, e isso inclui, principalmente, a saúde física. Prati-
car algum esporte evita dores, mal-estar e diversas doenças, intervindo 
em problemas que, muitas vezes, geram dependências e desconfortos

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.

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.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta Au-
gusta Casa.

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 341/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 015/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 338/2020, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Institui no Calendário de Even-
tos do Estado do Maranhão, a Campanha Estadual de “Prevenção e 
Combate ao Câncer de Ovário”, no âmbito do Estado do Maranhão.
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Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no Calen-

dário de Eventos do Estado do Maranhão, a Campanha de Prevenção 
e Combate ao Câncer de Ovário, a ser realizada, anualmente, no mês 
de outubro.

Nos termos da presente proposição de Lei, a Campanha destina-
-se ao desenvolvimento de ações de conscientização e prevenção, obje-
tivando maiores informações sobre o câncer de ovário, proporcionando 
maior acesso aos serviços de diagnóstico, buscando a humanização e 
contribuindo para a redução da mortalidade. A Campanha tem o intuito 
de: Promover a conscientização da população sobre a doença; Indicar 
a importância da realização de exames preventivos e de diagnóstico, 
a fim de contribuir para a redução da mortalidade; Proteção e auxílio 
às pacientes; Desenvolver ações e divulgar informações sobre os sin-
tomas, causas e as formas de tratamento do câncer de ovário, com o 
intuito de reduzir suas incidências; Estimular ações educativas por parte 
dos diversos segmentos sociais e instituições públicas que envolvam a 
prevenção do câncer de ovário.

Consta na justificativa que de acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA)1, o câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica 
mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. A quase totalida-
de das neoplasias ovarianas (95%) é derivada das células epiteliais de 
revestimento do ovário; o restante, provém de células germinativas (que 
formam os óvulos) e células estromais, as quais produzem a maior parte 
dos hormônios femininos. Ocorre que, sendo silencioso e não muito 
divulgado, a propagação de informações poderia salvar a vida de muitas 
mulheres.

Quando em estágio inicial, o câncer de ovário possui sintomas 
comuns ao dia a dia das mulheres – e muitas vezes ignorados – o que 
dificulta a descoberta antecipada da doença. Por sua vez, é um dos mais 
letais às mulheres, o mais difícil de ser diagnosticado e o de menor 
chance de cura, uma vez que os sintomas são facilmente confundidos 
com outras doenças, tornando o diagnóstico tardio e o índice de mortali-
dade alto. Prova disto é que 70% dos casos são descobertos tardiamente 
e apenas 43%2 das mulheres sobrevivem por mais de cinco anos após o 
diagnóstico da doença. 

Considerando que a saúde é um direito social disposto na Consti-
tuição Federal, em seus arts. 6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser com-
petência concorrente entre a União e os Estados legislar sobre proteção 
à saúde, que o art. 23, II, aduz ser competência comum entre os entes 
federados cuidar da saúde e assistência pública, bem como as mesmas 
previsões encontram-se dispostas na Constituição do Estado do Mara-
nhão, e que em seu art. 205. também prevê “A saúde, como direito de 
todos e dever do Estado, é assegurada mediante políticas sociais, econô-
micas e ambientais que visam à eliminação de risco de doença e outros 
agravos, e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua proteção e 
recuperação”, esse Projeto de Lei Ordinária visa a garantia de direito e 
proteção da saúde das mulheres.  

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”.       
1  https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-ovario
2  Huang L, Cronin KA, Johnson KA, Mariotto AB, Feuer EJ. 
Improved survival time: what can survival cure models tell us about 
population-based survival improvements in late-stage colorectal, ovar-
ian, and testicular cancer? Cancer. 2008; 112(10): 2289-300.

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 338/2020, 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 n.º 338/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 016/2021
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-
lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 340/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Dispõe sobre as diretrizes 
para a criação de Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado 
do Maranhão e dá outras providencias.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as diretrizes para a criação 
do Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Maranhão, 
tem por escopo estabelecer ações de divulgação e prevenção visando a 
segurança dos banhistas e praticantes de atividades aquáticas nos iga-
rapés, lagos, lagoas, açudes e em estabelecimentos com piscina e simi-
lares; As ações de orientação e prevenção de Segurança Aquática terá 
como objetivos: Divulgar por intermédio de palestras, campanhas e ou-
tros meios, práticas adequadas referentes ao ambiente aquático visando 
diminuir acidentes;  Conscientizar a população maranhense acerca de 
riscos e perigos nos ambientes aquáticos, desconstruindo mitos acerca 
dos mesmos. 

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente projeto de lei. 

Verificamos que a proposição, em análise, pretende estabelecer 
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diretrizes, voltadas para o apoio ao setor produtivo agropecuário do Es-
tado do Maranhão.

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atri-
buições 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 340/2020, 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 nº 340/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.
                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 340 /2020
Estabelece Diretrizes para a criação de Programa Estadual de 

Segurança Aquática no Estado do Maranhão e dá outras providências.
 Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a criação do “Pro-

grama Estadual de Segurança Aquática” tendo por escopo estabelecer 
ações de divulgação e prevenção visando a segurança dos banhistas e 
praticantes de atividades aquáticas nos igarapés, lagos, lagoas, açudes e 
em estabelecimentos com piscina e similares. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei consideram-se ações de orientação 
e prevenção de Segurança Aquática:

 I - Divulgar por intermédio de palestras, campanhas e outros 
meios, práticas adequadas referentes ao ambiente aquático visando di-
minuir acidentes;

 II - Conscientizar a população maranhense acerca de riscos e 
perigos nos ambientes aquáticos, desconstruindo mitos acerca dos mes-
mos. 

Art. 3º As ações do Programa Estadual de Segurança Aquática, 
observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras, poderão ser 
implantadas pela Defesa Civil e empresas ligadas às atividades aquá-
ticas. 

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos deste artigo, o 
Estado do Maranhão poderá firmar convênios com o Corpo de Bom-
beiros Militar para implementação das ações do “Programa Estadual de 
Segurança Aquática”. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 017/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 055/2020, de autoria da Senhora 
Deputada Daniella Tema, que Obriga os estabelecimentos comerciais 
e complexos esportivos, que possuírem sistemas de som, a divulgarem 
uma mensagem de áudio de combate à violência da mulher no âmbito 
do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em análise, prevê, que os estabelecimentos co-
merciais e complexos esportivos, no âmbito do Estado do Maranhão, fi-
cam obrigados, a divulgarem uma mensagem de áudio sobre o combate 
à violência contra mulher, em seus sistemas sonoros.

Prevê, ainda, o Projeto de Lei, que o Poder Executivo regulamen-
tará o modo de fiscalização e cobrança em caso da aplicação de multas.

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 previsto no art. 43, incisos 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 adminis-
trativa, bem como criação, estruturação 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.

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: 
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previs-

tos nesta Constituição; [...] 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades 
públicas.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Separação de Poderes, pa-
decendo de inconstitucionalidade formal. Assim, como prevê o Projeto 
de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo intervir na esfera re-
servada ao Poder Executivo e demais Poderes, sob pena de ofender o 
princípio constitucional da separação de Poderes. 

 Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
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Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional.

Portanto, 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.

Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do 
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de 
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam 
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência 
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF.).

Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Le-
gislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, 
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição le-
gislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, 
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

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

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 055/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                      

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 018 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 352/2020, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que institui o “Dia Estadual da Prematuridade e dá 
outras providências”, a ser comemorado, anualmente, no dia 17 de no-
vembro, objetivando a realização atividades e mobilizações direciona-
das ao enfrentamento do parto prematuro, com foco na prevenção do 
nascimento antecipado e na conscientização sobre os riscos envolvidos, 
bem como na assistência, proteção e promoção dos direitos dos bebês 
prematuros e de suas famílias.

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

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

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

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

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

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

Portanto, torna-se notório que o processo de produção ligeferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, portanto 
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus des-
respeitos ensejam vicio 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 inciativa ao 
Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vicio formal à 
norma jurídica a ser editada.

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

estando 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 Ordinária nº 352/2020, 
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nos termos do voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  019 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Leonardo Sá, que estabelece diretrizes para o proje-
to de utilização de Estações Móveis de Tratamento de Água (ETAs) no 
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, ficam estabelecidas as 
diretrizes para o projeto de utilização de Estações Móveis de Tratamen-
to de Água (ETAs), com o objetivo de garantir o acesso a água potável 
em municípios e comunidades rurais que sofrem com a falta de água 
potável e em situação de emergência.

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

A instituição de política pública estadual, mediante Projeto de Lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei. 

Verificamos que a proposição, em análise, pretende estabelecer 
diretrizes, voltadas para a garantia do acesso à água potável em municí-
pios e comunidades rurais que sofrem com a falta de água potável e em 
situação de emergência.

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

nº 040/2020, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legali-
dade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 040/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                     

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 020/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 339/2020, de autoria do 

Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Institui o Dia do Representante 
Comercial, no âmbito do Estado do Maranhão.

 Nos termos da presente proposição de Lei, fica instituído no 
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia do Re-
presentante Comercial”, a ser comemorado, anualmente, no dia 01 de 
outubro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a importância 
de se lembrar da data está no reconhecimento da classe, a representa-
ção comercial é uma das mais antigas profissões e está ligada direta-
mente ao desenvolvimento da economia e do comércio.

Também chamado de representante de vendas, ele é, portanto, o 
elo entre a marca e os clientes. Além disso, em função de, como o pró-
prio nome diz, ele “representar” a empresa no relacionamento com o 
público em potencial, ele se torna parte importante da imagem e do po-
sicionamento da marca.

Um representante comercial possui um dia a dia de trabalho muito 
importante dentro de uma empresa. É nome fundamental na hora dos negó-
cios entre a companhia que representa e seus clientes e parceiros.

Ele carrega o nome da empresa e dos produtos e serviços oferecidos 
por ela, o que traz uma relevância muito grande para esse cargo, é uma 
carreira que tem um espaço amplo no mercado de trabalho e atrai muitos 
profissionais.

Por fim, são muitas as funções e atribuições que são da alçada de 
um representante comercial.

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-
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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, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
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 n.º 339/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02  de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista 
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 022 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 357/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de Desen-
volvimento Educacional do Maranhão -INDESMA, 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).

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, de duração inde-
terminada, que tem por finalidades: desenvolver ações de proteção à 
família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice.

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

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 aprovação, 
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal 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 357/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 023/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

044/2020, apresentado pela Senhora Deputada Daniella Tema, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Se-
nhora Ana Cristina Brandão Feitosa. 

 Justifica a autora da propositura de Lei, que a homenageada, 
a Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa, mais conhecida como Ana 
Brandão, se define como “uma mulher protagonista da sua própria 
história”. 

Maranhense, nascida em Colinas/MA, filha mais nova de Josuíla 
Brandão e Fabelino Neto Feitosa, é mãe orgulhosa de Thales Bran-
dão, Teresa Nina Brandão Marques e Carlos Brandão. Casada com 
Fernando Cardoso, que lhe presenteou com uma filha afetiva, Cami-
la. Ana Brandão é graduada em direito pela Universidade Federal do 
Maranhão UFMA- especializada em Direito imobiliário, consumidor 
e em Sistema Financeiro da Habitação, consultora jurídica da Asso-
ciação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) no Maranhão 
e Diretora do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de 
consumo (IBEDEC). 

Fundadora do escritório de advocacia “Ana Brandão Advoga-
dos Associados”, localizado na cidade de São Luís/MA, ela relata que 
a trajetória profissional sempre foi  um grande desafio em sua vida, 
principalmente no início, quando decidiu seguir a carreira da advoca-
cia. Conta que “construiu tudo do zero”, pois não teve o privilégio de 
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ter familiares ou pessoas próximas sobre as quais pudesse se espelhar. 

Cabe mencionar que, o escritório que carrega o nome da fun-
dadora, logrou notável reconhecimento e sucesso nesses 25 (vinte e 
cinco) anos de experiência, consolidando-se como um dos escritórios 
de advocacia mais respeitados e conceituados do Estado do Maranhão. 

Além de exercer a advocacia, a Dra. Ana Brandão sempre bus-
cou contribuir com projetos de impacto social, na ativa esperança de 
transformar a realidade dos que mais precisam. 

Em 2004 assumiu o cargo de vice-presidenta nacional do IBE-
DEC – Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa dos Consumidores, o 
qual exerce até hoje, ininterruptamente. Por meio do IBEDEC, a ad-
vogada orienta a população em geral sobre as relações de consumo 
e todos os seus desdobramentos, difundindo e atuando na defesa os 
direitos dos consumidores. 

Além disso, é uma apoiadora e voluntária do Instituto Mara-
nhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB. Atuou no movimento 
social “Eu te Amo Meu Brasil”, criado no Maranhão, em defesa de um 
Brasil livre, justo, sem corrupção, de todos os brasileiros. Vale pontuar 
que, pessoalmente, ela colheu milhares de assinaturas na cidade de São 
Luís a favor do Projeto das “10 Medidas Contra a Corrupção”.

 Também foi co-fundadora, e atuou como Diretora Jurídica por 
três anos, da Associação das Mulheres Empreendedoras do Maranhão 
– AME/MA, instituição civil sem fins lucrativos, que reúne mulheres 
maranhenses dedicadas a atividades em prol do desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 044/2020, de autoria da Senhora Deputada Daniella 
Tema.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
044/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                                       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
__________________________                      __________________

_________                                                                                                                                                                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 024 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Senhor Deputado Pro-
f.º Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
Maranhense de Árbitros de Futsal - AMAFUSA, 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).

Trata-se de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
de duração indeterminada, e tem finalidade de caráter esportivo, cultu-
ral, educativo, assistencial e filantrópico, especialmente na Execução 
de serviços de arbitragem nas modalidades esportivas de futsal, futebol 
de campo, futebol de praia, beach soccer, basquete, vôlei e outras ati-
vidades esportivas; promover cursos e campanhas educacionais sobre 
arbitragem no futsal e outros eventos em diversas modalidades espor-
tivas afins.

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

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 aprovação, 
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal 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 021/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº025 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2020, apre-

sentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro, que propõem Conceder 
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o Título de Cidadão Maranhense  ao Senhor Jailson Fausto Alves., 
natural de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba.

Consta nos dados biográficos da presente  propositura de lei , 
que o homenageado, o Senhor Jailson Fausto Alves, Vindo de Catolé do 
Rocha (PB), o até então futuro prefeito da Cidade em Progresso passou 
por idas e vindas entre a pequena cidade de Lima Campos e a capital 
maranhense São Luís, onde estudou, trabalhou e depois de muita luta e 
dificuldades se tornou um grande empresário. Mesmo com o excelente 
desempenho profissional, ele escolheu retornar e se estabelecer no pe-
queno município do Médio Mearim.E foi em Lima Campos que Jailson 
construiu sua morada, constituiu família e desde então tem participado 
ativamente da vida política da cidade, ajudando em várias eleições diver-
sos candidatos a vereadores e prefeitos do grupo político que participava. 
Após alguns anos, e respeitando as decisões de seu grupo político 
da época, o jovem visionário foi convidado a ser candidato a vice na 
chapa do ex-prefeito Xarim. Com o tempo, cada vez mais experiente e 
atuante na política municipal, foi escolhido para ser candidato a pre-
feito. Nessa época, depois de diversos encontros e já como pré-candi-
dato, teve um problema na prestação de contas da campanha em que 
foi vice. Lima Campos quase perdeu um grande gestor, e Jailson não 
sairia candidato, mesmo assim ele se manteve tranquilo e esperando 
que outro nome fosse escolhido para concorrer em seu lugar. Mas não 
demorou muito para a Justiça Eleitoral reconhecer que o problema 
técnico não o impediria de participar do pleito eleitoral de 2012. 
Fausto foi autorizado a concorrer, foi candidato e com 62,22% dos 
votos se elegeu como prefeito. A partir de então, a pequena e desco-
nhecida Lima Campos foi apresentada ao Brasil como “A Cidade 
em Progresso!” devido a forma como o município era administra-
do e cuidado, sendo modelo para os demais municípios da região.  
E o respeito pela política de Lima Campos só crescia a partir de 
então. Por lá o povo é cuidado com atenção, os funcionários pú-
blicos por vezes recebem seu pagamentos adiantados, as obras 
são feitas com qualidade, o homem do campo é valorizado, a saú-
de recebe diariamente pessoas de outras cidades devido à eficiên-
cia no tratamento, a limpeza pública é exemplar, a segurança res-
ponde à altura dos acontecimentos, além do turismo e a cultura 
experimentarem crescimento absoluto na região do Médio Mearim. 
A administração de Jailson é vista como referência para o Maranhão, 
a ponto de alguns dos seus colegas prefeitos de primeiro mandato e 
pré-candidatos constantemente buscarem conversar com Fausto, a fim 
de buscar experiência administrativa para suas cidades!

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o 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 Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

Da análise da propositura, tem-se, pois, por preenchidos os re-
quisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, 
V, h, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, com nova 
redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-

ção Legislativa n.º 043/2020, de autoria do Senhor Deputado Vinicius 
Louro.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
043/2020, nos termos do voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 026/ 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 331/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que “Dispõe sobre a docência em 
Educação Física na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 
Médio, em Escolas Públicas e Particulares, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

A proposição de Lei, em análise, dispõe, em seu art. 1º, que a do-
cência em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental 
e no ensino médio, em escolas públicas e particulares, será exercida ex-
clusivamente por professores de Educação Física licenciados e devida-
mente habilitados em nível superior, ficando obrigado o profissional de 
Educação Física a estar devidamente registrado e apto para o exercício 
da profissão perante o Conselho Regional de Educação Física.

Por fim, o art. 2º, determina que as escolas estaduais, municipais, 
e particulares deverão se adequar ao disposto na proposição no prazo de 
01 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação.

Em sendo analisado o presente Projeto de Lei, percebe-se que o 
mesmo, trata de disposições relativas às condições para exercício de 
profissões em meio ao funcionamento das escolas públicas e particu-
lares.

Quanto à regulamentação de profissões, temos que lembrar que 
referida matéria é de competência privativa da União, não podendo o 
Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas do proces-
so legislativo e o princípio federativo, senão vejamos art. 22, XVI, da 
Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condi-

ções para o exercício de profissões […].”.
Ademais, ao adentrar aos aspectos de exercício do magistério do 

profissional de educação física a proposição  contraria o que estabelece 
o art. 62, da Lei de Diretrizes e Bases ( Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996), que prevê que a formação de docentes para atuar na educação 
básica se fará em nível superior, em curso de licenciatura plena, admiti-
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da, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio, na modalidade normal, vejamos:

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação bá-
sica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, ad-
mitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamen-
tal, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação 
dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Assim sendo, em que pese a intenção do legislador, entendemos 
que a proposição não pode prosperar, sob pena de invasão da compe-
tência legiferante da União, no que se refere ao exercício de profissão, e 
contrariar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade e ile-

galidade do Projeto de Lei nº 331/2020. 
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 331/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02  de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 027/ 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 182/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Adriano, que estabelece a obrigação dos planos 
de saúde em disponibilizarem a cobertura do teste de Covid-19 quando 
o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou provável de 
doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

A Constituição Federal de 1988 atribui à União a competência 
para legislar e fiscalizar seguros e operações relacionadas ao tema e 
sobre Direito Civil (CF/88, art. 21, I e VII e 22, VII) 

Os planos de saúde são equiparados à lógica dos contratos de 
seguro3, consoante entendimento consolidado no âmbito da Suprema 
Corte.

Apesar de aparentemente se tratar de matéria vinculada ao di-
reito do consumidor, e, portanto, de competências concorrentes entre a 
União, Estados e Municípios (CF/88, art. 24, V e VIII), na realidade, diz 
respeito a ampliação do rol de procedimentos e eventos em saúde, 
3  [...] A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da operacionaliza-
ção dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, interferindo nas relações con-
tratuais estabelecidas entre médicos e empresas. Consequentemente, tem por objeto 
normas de direito civil e de seguros, temas inseridos no rol de competências legislativas 
privativas da União (art. 22, I e VII, da CF). Os planos de saúde são equiparados à lógica 
dos contratos de seguro.[ADI 3.207, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 12-4-2018, P, DJE de 
25-4-2018.]

o que requer uma uniformidade de tratamento em todo território 
Nacional, e, além disso, interfere no equilíbrio atuarial e financeiro 
dos contratos de prestação serviços de saúde suplementar, afastan-
do a competência dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a 
matéria.4

Nesse sentido, a Suprema Corte tem entendimento consolidado: 

Lei estadual que fixa prazos máximos, segundo a faixa etária dos 
usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de plano de 
saúde. (...) Por mais ampla que seja, a competência legislativa con-
corrente em matéria de defesa do consumidor (CF/1988, art. 24, V e 
VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca 
de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida 
na competência da União Federal para legislar sobre direito civil 
(CF/1988, art. 22, I).[...](ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, j. 13-8-
2014, P, DJE de 25-8-2014.)

É certo que em recente decisão, ADI 4512/MS, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu que “é constitucional lei estadual que obrigue 
os planos de saúde a fornecerem aos consumidores informações e 
documentos justificando as razões pelas quais houve recusa de algum 
procedimento, tratamento ou internação5”, entretanto, sem nenhuma 
interferência equilíbrio econômico e financeiro nos contratos firmados 
entre as operadoras e usuários de plano de saúde suplementar.

No exercício dessa competência privativa da União, o § 4º, do 
art. 10, da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece 
que “a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de pro-
cedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas 
pela ANS”6.

Assim sendo, o art. 4º, III, da Lei Federal nª 9.961 de 28 de 
janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS, dispõe que caberá Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, é claro ao estabelecer que caberá ANS “elaborar o rol de pro-
cedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica 
para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas 
excepcionalidades”.7

Dessa forma, o legislador infraconstitucional atribuiu ao Órgão 
técnico de regulação a competência para editar e atualizar o rol de co-
bertura mínima aos usuários dos planos de saúde.

Em virtude disso, a Resolução Normativa nº 457, de 28 de maio 
de 20208, alterou a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de no-
vembro de 2017(dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde no âmbito da Saúde Suplementar), para regulamentar a cobertura 
obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para a infecção pelo 
Coronavírus (COVID-19).

Sendo assim, a presente proposição além do vício material e le-
4  [...] O artigo 22, VII, da Constituição Federal dispõe que compete privativa-
mente à União legislar sobre seguros, a fim de garantir uma coordenação centralizada 
das políticas de seguros privados e de regulação das operações, que assegurem a 
estabilidade do mercado, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das 
condições e coberturas praticadas pelas seguradoras.(ADI 4.704, rel. min. Luiz Fux, j. 21-
3-2019, P, DJE de 4-4-2019.)

5  STF. Plenário. ADI 4512/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/2/2018.

6  http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=-
TextoLei&format=raw&id=Mzg2MQ==
7 Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço 
de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve 
aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulató-
ria, afastando a competência dos Estados. A ANATEL, entidade reguladora do setor, 
no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei 9.472/97, 
editou a Resolução 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumi-
dor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do 
contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga 
o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos 
termos do art. 24, §4º [...].(ADI 5.568, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 27-9-2019, P, DJE de 
15-10-2019).

8  http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=-
TextoLei&format=raw&id=MzkwOQ==
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gislativa (CF/88, art. 21, I e VIII e 22, VII), é injurídica por tratar de 
tema amplamente regulado por normal no âmbito Federal, Resolução 
Normativa nº 457, de 28 de maio de 2020, entidade reguladora do setor 
de Saúde Suplementar, no amplo exercício da competência normativa, 
prevista na Lei Federal nª 9.961 de 28 de janeiro de 2000.

Apesar da situação excepcional decorrente da crise sanitária de-
corrente da Pandemia causada pela covid-19, e da nobre iniciativa do 
parlamentar, na defesa do consumidor e usuário de planos de saúde, 
não se deve perder de vista que a implementação de tais medidas, sem 
analisar ou levar em consideração o sistema de forma integrada, poderá 
impactar diretamente a própria continuidade da prestação dos serviços 
de saúde suplementar como um todo no País.

Sendo assim, o projeto em análise possui vício intransponível de 
inconstitucionalidade formal quando a competência legislativa e mate-
rial (CF/88, art. 21, I e VIII e 22, VII), além de ser injurídica ao tentar 
dispor de tema já regulado por agência reguladora competente, no caso 
específico à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

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

182/2020.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 182/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02  de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 028/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Institui o “Dia Estadual de Combate ao Câncer 
de Pênis”, a ser comemorado, anualmente, no dia 04 de novembro, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei, 
cria o Dia Estadual de Combate ao Câncer de Pênis ser instituído no 
dia 04 de novembro de cada ano. No mês escolhido soleniza-se campa-
nha “Novembro Azul”, visando alertar e incentivar a população mas-
culina a cuidar da saúde. Inserir data para alerta sobre incidência de 
câncer de pênis certamente trará benefícios aos maranhenses e preser-
vará a saúde populacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
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 n.º 008 /2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
                                                                                                                                                                                        
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 029/2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Senhor Deputado Duar-
te Junior, que Declara de Utilidade Pública o Centro de Prevenção 
e Acolhimento de Dependentes de Substância Psicoativa – Desafio 
Jovem do Maranhão, com sede e foro no Município de São Luís, Es-
tado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade jurídica, direito privado, beneficente, sem 
fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem por finalidades: 
desenvolver ações de prevenção ao uso de substâncias psicoativas ao 
público alvo em situação de vulnerabilidade e risco social à drogadi-
ção, bem como desenvolver programas e projetos para acolhimento e 
recuperação dos usuários de substâncias psicoativas.

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

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 aprovação, 
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal 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 001/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA

P A R E C E R Nº 030 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 015/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa alterar a Lei Ordinária 
Estadual nº 11.091 de 26 de agosto de 2019, que dispõe sobre a acessi-
bilidade em banheiros químicos no âmbito do estado do Maranhão, para 
estender a obrigatoriedade dos eventos em espaços privados também 
terem a devida instalação.

Registra a Justificativa do autor, que a alteração proposta, refere-
-se à necessidade de ampliação do âmbito de incidência da lei. A atual 
legislação determina que apenas os eventos realizados em espaço pú-
blico estejam obrigados a disponibilizar banheiros químicos aos defi-
cientes com mobilidade reduzida. Oras, e os grandes eventos realizados 
em espaço privado – que, inclusive, precisam de uma autorização do 
Poder Público para que possam ser realizados (alvarás) -, tais como os 
estacionamentos dos shoppings centers? Por isso, incluiu-se os espaços 
privados na obrigação.

Visando apenas dar maior aplicabilidade à norma estadual já 
aprovada, não se verifica vício de inconstitucionalidade na proposição. 
Contudo, para a adequada técnica legislativa, a proposição necessita de 
uma emenda modificativa para tornar o atual parágrafo único do art. 1º 
da Lei nº 11.091/2019, em § 1º, e o texto que se quer acrescentar como 
parágrafo único do art. 1º no Projeto de Lei nº 015/2020 passará a ser § 
2º, o que sugerimos na forma seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2020 AO PROJETO DE 
LEI Nº 015/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR YGLÉSIO

Dá nova redação ao art. 1º do Projeto de Lei nº 015/2020
Art. 1º O caput do art. 1º do Projeto de Lei nº 015/2020 passa 

a ter a seguinte redação, acrescentando-se o § 2º na forma que segue:

“Art. 1º Nos eventos organizados em espaços públicos e priva-
dos realizados no Estado do Maranhão, fica garantida a instalação de 
banheiros químicos adaptados para atender às pessoas que utilizem ca-
deiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

[...]
§ 2º Deverá constar no alvará ou autorização para realização 

do evento, aviso prévio quanto à obrigatoriedade do cumprimento do 
estabelecido neste artigo.”

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

015/2020, por apresentar-se constitucional, com as alterações acima 
propostas 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 nº 015/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em  02  de março de 2021.
                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
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Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 031/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei nº 141/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que estabelece regras para a realização de audiência de 
custódia no âmbito do Estado do Maranhão pelo período em que perdu-
rar o estado de calamidade pública decorrente da epidemia de Covid-19 
e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei, prevê que havendo risco epidemioló-
gico que impossibilite o cumprimento de procedimentos hodiernamente 
presenciais, o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, poderá, excep-
cionalmente, deixar de realizar audiências de custódia.

A proposição em análise dispõe em essência sobre procedimen-
tos, matéria de competência concorrente dos entes da federação, 
nos termos do art. 24, XI da CF/88, senão vejamos:

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

(...)
XI - procedimentos em matéria processual; [...]”
       Como podemos observar, a propositura sob exame, em 

verdade, trata sobre critérios procedimentais em matéria processual, 
tema que é de competência concorrente entre União, os Estados e o 
Distrito Federal, conforme dispositivo constitucional acima descrito. 

Ademais, com base neste dispositivo, o STF (ADI 2922) decidiu 
ser constitucional lei estadual do Rio de Janeiro que disciplina procedi-
mentos em matéria processual. 

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 141/2020 e, por conseguinte 
pela sua aprovação. 

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 141/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº  032 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei nº 204/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que “Determina a convocação imediata dos ex-
cedentes de concursos públicos, da área de segurança pública, para o 
serviço ativo no Estado do Maranhão, em decorrência da Pandemia do 
COVID-19, e dá outras providências.”

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Poder Executivo, de-
termina, a convocação imediata dos aprovados incluídos em cadastro 
de reserva de todos os concursados, da área de segurança pública, para 
serviço ativo no Estado do Maranhão, em decorrência da pandemia da 
Covid-19.

Conforme o art. 2º, da Constituição Federal, “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execu-
tivo e o Judiciário” cada um atuando dentro de suas funções estabe-
lecidas na Carta Magna Federal, estando consagrado aí o princípio da 
separação dos poderes, princípio este basilar do Estado Democrático 
de Direito.

Com efeito, cada Poder possui suas funções típicas e atípicas 
aonde aos outros Poderes não cabe à ingerência normativa ou qualquer 
outra não prevista constitucionalmente.

 Derivado do Princípio da Separação dos Poderes há o Princípio 
da Reserva da Administração que se configura na vedação do Poder 
Legislativo em interferir normativamente em funções típicas ou atípicas 
do Poder Executivo, como no caso em tela.

Sobre o assunto destaca-se o entendimento do 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. (...) 
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 atuação 
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.] Original sem grifos

 
Como se vê, a proposição sob exame está interferindo na Ad-

ministração do Poder Executivo quando tenta obrigá-lo a convocar 
excedentes de concursos públicos, questão essa adstrita à competência 
administrativa do Governo do Estado em contratar ou não novos ser-
vidores públicos dentro dos limites de cargos criados e do orçamento 
previsto. 

Nesta assertiva, o Projeto de Lei desrespeita de forma clara e cris-
talina os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva de Adminis-
tração, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 6º e art. 43, inciso 
III, ambos da CE/89.

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

204/2020, por violar o princípio da separação dos poderes e o princí-
pio da reserva da administração.
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É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 204/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 033 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei nº 203/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que “Determina a convocação imediata dos ex-
cedentes de concursos públicos, da área de saúde, para atuação na 
rede pública estadual de saúde, em decorrência da Pandemia do CO-
VID-19, e dá outras providências”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Poder Executivo, deter-
mina, a convocação imediata dos aprovados incluídos em cadastro de 
reserva de todos os concursados, da área de saúde, para atuação na rede 
pública estadual de saúde, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Conforme o art. 2º, da Constituição Federal, “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execu-
tivo e o Judiciário” cada um atuando dentro de suas funções estabe-
lecidas na Carta Magna Federal, estando consagrado aí o princípio da 
separação dos poderes, princípio este basilar do Estado Democrático 
de Direito.

Com efeito, cada Poder possui suas funções típicas e atípicas 
aonde aos outros Poderes não cabe à ingerência normativa ou qualquer 
outra não prevista constitucionalmente..

Derivado do Princípio da Separação dos Poderes há o Princípio 
da Reserva da Administração que se configura na vedação do Poder 
Legislativo em interferir normativamente em funções típicas ou atípicas 
do Poder Executivo, como no caso em tela.

Sobre o assunto destaca-se o entendimento do 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. (...) 
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 atuação 

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.] Original sem grifos

 Como se vê, a proposição analisada está interferindo na Admi-
nistração do Poder Executivo quando tenta obrigá-lo a convocar ex-
cedentes de concursos públicos, questão essa adstrita à competência 
administrativa do Governo do Estado em contratar ou não novos ser-
vidores públicos dentro dos limites de cargos criados e do orçamento 
previsto. 

Nesta assertiva, o Projeto de Lei desrespeita de forma clara e cris-
talina os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva de Adminis-
tração, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 6º e art. 43, inciso 
III, ambos da CE/89.

  
VOTO DO RELATOR:

Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
203/2020, por violar o princípio da separação dos poderes e o princí-
pio da reserva da administração.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 203/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                                       
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 034 / 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 337/2020, de 
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que “Denomina Estrada 
São José de Ribamar a Rodovia Estadual MA-201, que liga o Municí-
pio de São Luis ao Município de São José de Ribamar.”

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

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

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O 
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 autô-
noma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente por 
cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de 
contrapesos.
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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. As atribuições, constitu-
cionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão ser delegadas 
a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde 
um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando 
expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Cada Poder tem a competência de se autoadministrar, ou seja, 
gerir, governar, sem ajuda de outrem, seus bens, serviços e servidores. 
Qualquer ingerência de outro Poder feri o princípio da separação de 
poderes. 

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

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

Denominação de bens públicos é uma questão eminentemente 
administrativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder 
Executivo denominado reservada da administração, violando assim 
o princípio da separação dos poderes. Não havendo necessidade de 
edição de lei, bastando um ato administrativo, para tal fim, do ór-
gão competente.

O art. 2º, da Lei Estadual (Lei nº 10.043, de 07 de abril de 2014), 
prevê que o mapa Rodoviário é elaborado pela SINFRA, in verbis: 

“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado, 
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com base na 
Conceituação Metodológica constante do Anexo Único desta Lei, serão 
representadas no Mapa Rodoviário Estadual a ser elaborado pela 
SINFRA.”

Sendo assim, a definição do Mapa Rodoviário do Estado com-
pete ao Poder Executivo Estadual pelo fato das Rodovias Estaduais 
serem caracterizadas como bem público de uso comum estadual admi-
nistrado pelo Executivo e não pelo Legislativo.

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

Projeto de Lei nº 337/2020, por invadir a competência do Poder Exe-
cutivo.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei n.º 337/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                                                           
                                                                     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 036 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Complementar nº 017/2019, de autoria do Se-
nhor Deputado Doutor Yglésio, que Altera a Lei Complementar nº 40, 
de 29 de dezembro de 1998 (Reorganiza o Fundo Estadual de Pensão 
e Aposentadoria do Estado do Maranhão – FEPA, e dá outras provi-
dências), criando vedação na utilização das dotações orçamentárias do 
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA. 

Em suma a propositura de Lei, prevê que os recursos do FEPA 
não poderão ser usados em atividades administrativas, que, entre outras 
coisas, envolvam construções, reformas, pavimentações, obras em geral 
e demais ações de infraestrutura.

 Em sendo analisados constitucionalmente o dispositivo da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos. 

A propositura de Lei sob exame versa sobre matéria orçamentária 
(dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Pensão e Aposenta-
doria – FEPA), adentrando, dessa forma em matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Como podemos observar, o Projeto de Lei em tela, não observa 
o que estabelece a Constituição Estadual de 1989, a qual determina que 
são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que dispo-
nham sobre organização administrativa e matéria orçamentária (art. 
43, inciso III, da CE/89). 

Ademais, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de 
iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determina-
do. Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo 
para a deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordi-
nárias), conforme previsto no art. 136, §9º, II, da Constituição Estadual:

Art. 136 – Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão: [...] 
§9º Cabe à lei complementar: [...] II – estabelecer normas de gestão 
financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como 
condições para a instituição e funcionamento de fundos.

A posição da Constituição Estadual segue a Constituição Federal 
em seu art. 165, §9º, II:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. 
[...] § 9º Cabe à lei complementar. [...] II - estabelecer normas de ges-
tão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

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

Por fim, há Jurisprudência da Suprema Corte que é pacífica no 
sentido de constituir ingerência na esfera do Poder Executivo a edição 
de normas afetas à matéria orçamentária por iniciativa do Poder Le-
gislativo – iniciativa da lei efetuada pelo Poder legislativo, caracteriza 
vício de inconstitucionalidade formal – é matéria de iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo – violação ao princípio da separação dos pode-
res. 

Isto posto, o Projeto de Lei em análise, possui vício intransponí-
vel de inconstitucionalidade formal, pois trata-se de matéria de inicia-
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tiva do Poder Executivo, portanto viola o princípio da separação dos 
poderes (Art. 2º da CF/88 e parágrafo único do art. 6º, da CE/89).

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

pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 017/2019, em face 
de sua inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei Complementar 
nº 017/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Neto Evangelista                      Deputado Doutor Yglésio                                
Deputado Ciro Neto                                           _____________

________                                
                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 043 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 098/2020, de autoria do Senhor Deputado 

Arnaldo Melo, que propõe que seja encaminhada Moção de Pesar à 
família da Senhor RAIMUNDO JOSÉ FARIAS, Comerciante e Pecua-
rista, casado com a Senhora Maria Miriam Madeira Farias, e pai do 
Ex Prefeito de Passagem Franca, Raimundo Farias Neto e também Er-
naudo Farias, José Auro Farias, Karine Farias e Karla Farias, nascido na 
cidade de Água Branca no Piauí em 28 de agosto de 1940.

Homem de posição firme e de conduta ilibada. Na vida públi-
ca prestou serviços de grande importância para a cidade de Passagem 
Franca, exerceu o cargo de Escrivão de Registro Civil no Distrito de 
BOM SUCESSO, Suplente de Juiz de Direito, em substituição a Jonas 
Santiago, e Juiz de Paz.

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

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

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

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

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

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

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

te Proposição (Moção nº 098/2020), na forma de Requerimento sujeito 
à deliberação da Mesa Diretora. 

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

votam pela aprovação da Moção nº 098/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 044 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 099/2020, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Doutor Marcos Adriano Fonseca, parabenizando eleição e pelo 
cargo de Vice-Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão 
– AMMA, biênio 2021/2022.

O Excelentíssimo Juiz de Direito, Doutor Marcos Adriano Fon-
seca, é motivo de orgulho para toda magistratura e para sociedade ma-
ranhense. Com representatividade e hermenêutica em crimes raciais. 

   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 099/2020 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 099/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
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Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 045 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 101/2020, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Doutor Yuri Costa, parabenizando-o pela eleição ao cargo 
de Presidente da Conselho Nacional de Direito Humanos, Biênio 
2020/2022.

O Doutor Yuri Costa, maranhense é Defensor Público Fede-
ral com formação em Direito e História pela Universidade Fede-
ral do Maranhão. É professor, adjunto da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), onde desenvolve pesquisas de História do 
Brasil Império e Direitos Humanos. Professor permanecente do 
Programa de Pós-Graduação em História da UEMA (PPGHIST), 
vinculado à linha de pesquisa Historiográfica e Linguagens. Pesqui-
sador - líder dos Novos Caminhos: Núcleo para educação em Direi-
tos e Acesso à Justiça (UEMA) e pesquisador do núcleo de Estudos 
do Maranhão Oitocentista (UEMA).

Além disso, destaca-se sua forte atuação em defesa dos povos 
indígenas e quilombolas principalmente em terras maranhenses, 
como bem esclarece o autor da Propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 101/2020 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 101/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                    
                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra

Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 046/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 102/2020, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Doutor Sergio Silva, parabenizando-o pela eleição ao cargo 
de Presidente da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambien-
tais, Biênio 2021/2023.

Esclarece o autor da Propositura, que o Doutor Sérgio Silva, é 
professor, físico, engenheiro ambiental e Doutor em Educação.

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 102/2020 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 102/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                   
                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 047/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 103/2020, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Excelentíssimo Doutor Antônio Paulo de Oliveira Furlan, 
parabenizando-o pela Eleição como Prefeito Municipal de Macapá 
e com o desejo de sucesso frente à Administração Municipal.
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Vale relatar que o Dr. Antônio Paulo de Oliveira Furlan tem 

46 anos de idade, casado, médico atuante, responsável pela implan-
tação da cirurgia cardíaca ao Amapá. No ano passado, disputou a 
reeleição a deputado estadual no Amapá pelo PTB (Partido Tra-
balhista Brasileiro), obteve 7.512 votos totalizados, e foi o terceiro 
mais votado no 1º turno das Eleições 2018, habilitando-se ao tercei-
ro mandato consecutivo, como bem esclarece o autor da Propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 103/2020 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 103/2020, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 048 /2021
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 001/2021, de autoria do Senhor 

Deputado Arnaldo Melo, que propõe que seja encaminhada Moção de 
Pesar à família da senhora, CLEONICE SILVA FREIRE, Desem-
bargadora e ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, mãe de 03 filhas, nascida na cidade de Coroatá – MA, 
falecida em 02/01/2021.

Figura destacada no Judiciário Maranhense, ingressou na 
Magistratura em 1981. Foi Juíza Titular das Comarcas de Alcân-
tara, Santa Inês, Imperatriz e São Luís. Exerceu os cargos de Pre-
sidente, Corregedora e Vice-Presidente do Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão. Em 2013, foi eleita Presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão para o biênio 2014/2015.

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

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro 
que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” sujeito 

à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:
“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a 

Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que so-
licite:

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

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

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

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

sição nº 001/2021, na forma de Requerimento sujeito à deliberação da 
Mesa Diretora. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 001/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 049 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 002/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
aos Excelentíssimos Vereadores eleitos no Município de São Luís 
-MA, em especial ao Dr. Osmar Gomes dos Santos Filho, parabeni-
zando-o pela posse como Presidente da Câmara Municipal de São Luís.

Osmar Filho como é conhecido, em 2008 foi o vereador mais 
novo de São Luís, aos 21 anos de idade. Já foi vice-presidente do 
Parlamento Municipal e foi relator de umas das comissões técnicas 
mais importantes da Casa, a de Orçamento. No entanto em 2019, 
tornou-se o presidente da Câmara Municipal de São Luís para dois 
anos de gestão, como bem esclarece o autor da Propositura.

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

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 
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VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 002/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 002/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                               
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 050 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 003/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Excelentíssimo Dr. Eduardo Salim Braide, parabenizando-o 
pela posse de Prefeito do Município de São Luís, e com o desejo de 
sucesso frente a Administração Municipal.

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 003/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 003/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  

Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº  051 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 004/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração pelo Dr.  RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, por 
todo empenho e dedicação ao trabalho desenvolvido na advocacia 
maranhense.

O Dr. RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, advo-
gado que tem carreira promissora, pois, é uma pessoa com vocação 
para este ofício; determinado, criativo, dinâmico e disciplinado, se 
apresentando com desenvoltura na execução de desafios que exi-
gem elevado conhecimento das leis, provando que, mesmo com a 
sua juventude já é detentora de grande conhecimento. 

Além disso, sempre prestou um excelente serviço à sociedade 
maranhense, tendo exercido com muita competência e dedicação a 
advocacia, e, a fina educação, o compromisso com a execução das 
suas atribuições e, sobretudo, o apego à ética e à legalidade, como 
bem esclarece o autor da Propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 004/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 004/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 052/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 005/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção aos Combatentes: Sub. Pedro de Jesus Carvalho Filho; CDA 
Claudio Sá; CDB Eldes Dias Ribeiro; CDA João Carlos Silva; 1ª CL 
Jocimar Prado Ribeiro,   1ª CL Orlimam Costa Cavalcante; CDB 
Robson Cesar Mendana, do VTR do Corpo de Guarda Vidas,  pela 
atitude de coragem ao resgatar, de forma heroica, uma pessoa que 
estava se afogando na Praia do Caolho, que estava a 150 metros de 
mar a dentro, numa área e risco com muitas pedras. 

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 005/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 005/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 053/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 006/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Dr. André Gossain, parabenizando-o por assumir a Delega-
cia– Geral da Polícia Civil do Maranhão.

Doutor André Gossain, tem um currículo de peso dentro da 
corporação. Em 2017, entrou no Rol dos Melhores Delegados de 
Polícia do Brasil, segundo o Portal Nacional dos Delegados & Re-

vista da Defesa Social.
De acordo com a publicação, André Gossain possui um histó-

rico exemplar com mais de uma década de trabalhos investigativos 
e operacionais que esclareceram várias ocorrências criminais, além 
de produções de cursos de aprimoramento na polícia judiciária ma-
ranhense, como bem esclarece o autor da Propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 006/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 006/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
          
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 054/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 007/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração pelo Senador RODRIGO PACHECO, parabenizando-o 
por assumir a Presidência do Senado Federal, bem como desejan-
do-lhe todo o sucesso, todo êxito, e lembrando a Vossa Excelência, o 
dever de conduzir a Egrégia Casa com equilíbrio, altivez e indepen-
dência em favor do Brasil, como bem esclarece o autor da propositura.

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

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 
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VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 007/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 007/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 055 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 008/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Deputado ARTHUR LIRA, parabenizando-o por assu-
mir a Presidência da Câmara dos Deputados, desejando-lhe todo o 
sucesso, todo êxito, o dever de conduzir a Egrégia Casa com equilí-
brio, altivez e independência em favor do Brasil, como bem esclare-
ce o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 008/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 008/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 056/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Apelo nº 009/2021, proposta pelo Senhor 

Deputado Zé Inácio, apelando ao Senado Federal, pela aprovação da 
Medida Provisória 1.003, que autoriza o Poder Executivo Federal, a 
aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - Co-
vax Facility e estabelece diretrizes para a imunização da população.

A Câmara dos Deputados, em dezembro de 2020, realizou a 
aprovação da Medida Provisória 1.003 que trata sobre a adesão do 
país ao COVAX Facility, Instrumento da Organização Mundial de 
Saúde, que visa contribuir com a aquisição de vacinas por parte dos 
países associados. 

Ademais, a Casa Legislativa, realizou alterações pertinentes 
no texto da medida, com o objetivo de assegurar que o país possa 
ter melhores condições e instrumentos normativos para a aquisição 
de vacinas e a realização da imunização da população brasileira 
contra à COVID-19.

É de fundamental importância que o Senado Federal, mantenha o 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui um rol de agências 
de regulação sanitária internacionalmente reconhecidas, para servir 
como facilitador no processo de aprovação emergencial das vacinas em 
nosso país, o que contribuirá com a celeridade e segurança do processo.

O texto aprovado pela Câmara Federal, inclui a gestão tri-
partite da imunização contra a COVID-19, com a participação do 
Conselho de Secretários de Estado de Saúde – CONASS e do Con-
selho de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. Também 
a adesão ao COVAX Facility, não prejudicará a adesão do Brasil 
a outros mecanismos para a aquisição de vacinas nem a aquisição 
destas por outras formas, possibilitando aos estados adquirir dire-
tamente as vacinas.

Destarte, tal texto contém os aperfeiçoamentos e medidas le-
gais necessárias para contribuir com os desafios existentes no Brasil 
para que o seu Programa Nacional de Imunizações possa assegurar 
a vacinação para toda a população, como bem esclarece o autor da 
propositura.

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

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

      

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 009/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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

votam pela aprovação da Moção nº 009/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                                 
                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 057/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 010/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção a Doutora Maria Francisca de Galiza, parabenizando-a pela 
eleição Desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A Desembargadora Maria Francisca de Galiza é graduada 
em Direito pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Ingres-
sou na magistratura em 1991, na Comarca de Urbano Santos. Tam-
bém atuou nas comarcas de Carolina e Coroatá. Chegou à Comarca 
de São Luís em 2000, onde já atuou na 3ª Vara da Família,  no 2º 
Juizado Especial Criminal e na 4ª Vara da Família de São Luís. Foi 
coordenadora do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais; 
coordenadora substituta do Centro de Conciliação e Mediação Fa-
miliar; juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça e da 
Corregedoria, como bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 010/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 010/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                                        
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 058 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 011/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Doutor José Gonçalo de Sousa Filho, parabenizando-o pela 
eleição a Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O Excelentíssimo Desembargador José Gonçalo de Sousa Fi-
lho é motivo de orgulho para toda magistratura e para sociedade 
maranhense. É Juiz Titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, foi 
eleito para compor a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ma-
ranhão, como membro efetivo na categoria de Juiz Estadual, como 
bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 011/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 011/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 059/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 012/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Doutor Antônio José Vieira Filho, parabenizando-o por 
sua eleição a Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O Desembargador Antônio José Vieira Filho ingressou na 
Magistratura em 1990, e atuou nas comarcas de Barra do Corda 
e Itapecuru-Mirim. Na Entrância Final desde 1995, passou pela 3ª 
Vara da Fazenda Pública, 2ª Vara de Entorpecentes de São Luís 
e da 6ª Vara de Família da Capital, como bem esclarece o autor da 
propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 012/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 012/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                      
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 060/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 013/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração a Academia Maranhense de Letras Jurídicas, na pessoa do 
Presidente Júlio Moreira Gomes Filho, que completa 35 anos de 
história.

Cumpre mencionar que a Academia Maranhense de Letras 
Jurídicas completa 35 anos de história e relevantes serviços presta-
dos à causa de disseminar e incentivar o conhecimento, a pesquisa e 
a produção literária jurídica no Maranhão.

Atualmente sob a presidência do advogado Júlio Moreira Go-
mes Filho, a Academia foi fundada em 22 de fevereiro de 1986 e é 
liada à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, como bem esclare-
ce o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 013/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 013/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 02 de março de 2021.                                                                     

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 061 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 462/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que estabelece desconto de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor da tarifa 
mínima mensal do serviço de energia elétrica, por dia de falta de forne-
cimento do serviço, no âmbito do Estado do Maranhão.

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

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

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

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”9.

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

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

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

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

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

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a política nacional das relações de consumo, que tem como 
suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inte-
resses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo.

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

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

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

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

consumidor:

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

 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-
dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-
ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte basilar do CDC.

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

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

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

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

O Supremo Tribunal Federal, vinha entendendo que serviços con-
cedidos pela União não poderiam ser alvos de regulamentação na esfera 
estadual, porém, a suprema corte houve por bem mudar o entendimento 
para permitir que o Estado-Membro interfira na concessão quando se 
tratar de regulação de relação de consumo entre a concessionária e o ci-
dadão, portanto, repise-se, em matéria consumerista, é possível a feitura 
de lei estadual que trate sobre serviços concedidos pela União. Senão 
vejamos o novel entendimento jurisprudencial:

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTE-
ÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros 
alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar 
proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspen-
derem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia 
elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente 
dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 
24, inciso V, da Constituição Federal. (ADI 5961, Relator(a):  Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO ELE-
TRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com os artigos 24, incisos V e VIII, e 170 da Constitui-
ção da República, bem como com o sistema de proteção ao consu-
midor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa 
do Consumidor).

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 462/2019, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 462/2019, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 02 de março de 2021.    

                                                                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 062 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 304/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que Dispõe sobre a instalação de Placas em pré-
dios públicos, que sejam alugados, indicando o valor do contrato de 
aluguel.

O Projeto de Lei, em análise, torna obrigatória, no âmbito do Es-
tado do Maranhão, em prédios públicos alugados, a instalação e manu-
tenção de placa informativa,  em  local  visível,  contendo  as devidas 
informações acerca do contrato de aluguel firmado.

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

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

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

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

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em 
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do 
ato normativo que especificar. 

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

Em sintonia com isso, a “Lei que obriga o Poder Executivo a 
divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a con-

tratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do 
Poder Executivo. A Lei em questão não cria, extingue ou modifica 
órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão 
da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder 
Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa pri-
vativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação 
constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). [...] (ADI 2444, Relator(a):  Min. 
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Além disso, não podemos olvidar que “a Constituição Federal 
outorga à União a competência para editar normas gerais sobre 
licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que Estados e Muni-
cípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às 
suas realidades. (RE 423.560, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento 
em 29-5-2012, Segunda Turma, DJE de 19-6-2012.)”

Ora, a Proposição não diz respeito ao regramento geral de con-
tratos administrativos, uma vez que torna obrigatória, no âmbito do 
Estado do Maranhão, em prédios públicos alugados, a instalação  e  
manutenção  de  placa  informativa,  em  local  visível,  contendo  
as devidas informações acerca do contrato de aluguel firmado, fa-
cilitando, portanto, o exercício da fiscalização dos demais Poderes e da 
sociedade em geral, garantindo o controle social dos atos administra-
tivos do Poder Público.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa, com o objetivo de 
estabelecer diretrizes, opera-se tipicamente no plano da abstração e 
da generalidade, criando princípios e regras a serem observadas, 
sem, no entanto, avançar até o detalhamento da ação executiva 
ou questões técnicas, prescrevendo a implantação de política ou ação 
governamental, que contraria o Princípio da Separação dos Poderes, 
fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 2º da 
Constituição da República.

Nesse contexto, sugere-se a aprovação da propositura na forma 
de substitutivo, com a finalidade de adequá-lo ao Texto Constitucio-
nal.

Sendo assim, e observando a emenda substitutiva sugerida acima, 
não se observa mais nenhuma inconstitucionalidade formal no Projeto 
em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação amplia-
tiva da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no 
esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos Estados 
Federados.

No conteúdo, o presente Projeto de Lei “[...] enquadra-se, por-
tanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência 
das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo, assim, o 
princípio constitucional da publicidade da administração pública 
(art. 37, caput, CF/1988). (ADI 2.198, rel. min. Dias Toffoli, julgamento 
em 11-4-2013, Plenário,DJE de 19-8-2013.)”.

A propósito, a própria Carta Política de 1988, estabelece no §1° 
do art. 37, que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, in-
formativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos (grifo nosso)”.

De acordo com CUNHA JÚNIOR (2013, p. 45, Curso de Direito 
Administrativo) “O princípio da publicada vincula a Administração 
Pública no sentido de exigir uma atividade administrativa trans-
parente e visível aos olhos do cidadão, a fim de que o administrado 
tome conhecimento    dos comportamentos administrativos do Es-
tado.”

Dessa forma, a Proposição “[...]inspira-se no princípio da pu-
blicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos 
atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de apri-
moramento da necessária transparência das atividades administrativas, 
reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publici-
dade da administração pública (art. 37, caput, CF/88) [...] (ADI 
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2444, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-
2015 PUBLIC 02-02-2015).

Nesse contexto, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, determina 
que todos os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obri-
gados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 
são afetos sob pena de constituir ato de improbidade administrativa 
qualquer ação ou omissão.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal (observando a emen-
da em anexo), e material ao projeto de lei, seja do ponto de vista das 
normas constitucionais ou infraconstitucionais, sendo, portanto, perfei-
tamente compatível com o ordenamento jurídico pátrio.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 304/2020, nos termos do 
Substitutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 304/2020, nos termos do voto 
do Relator. 

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 02  março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 304/2020.

“Dispõe sobre a instalação de pla-
cas em prédios públicos, que sejam alu-
gados, indicando o valor do contrato de 
aluguel.

Art. 1º Torna-se obrigatória, no âmbito do Estado do Maranhão, 
em prédios públicos alugados, a instalação  e  manutenção  de  placa  in-
formativa,  em  local  visível,  contendo  as devidas informações acerca 
do contrato de aluguel firmado.

Art. 2º A placa  informativa  de que  trata o art. 1º deverá  conter 
as seguintes   informações:

 I - Valor da locação;
II - Tempo de duração e objeto do contrato de locação; e, 
III - Ente ou particular favorecido do contrato.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 063/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 662/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que visa determinar a obrigatoriedade de grandes cen-
tros e estabelecimentos comerciais e locais de elevada aglomeração de 
pessoas disponibilizarem áreas para atendimento de primeiros socorros 
aos seus frequentadores e atendimento de remoção médica.

No corpo da proposição apresenta-se o se considera como gran-
des centros comerciais e áreas de elevada aglomeração de pessoas.

Justifica o autor da propositura de lei que o atendimento medico 
de primeiros socorros deve ser prestado com a maior presteza possível. 
Tratar pequenas ocorrências, de menor complexidade, pode prevenir a 
evolução para casos mais graves e efetivamente salvar vidas.

A Constituição Federal assegura a todos os entes da federação 
a competência administrativa para disciplinar sobre o cuidado com a 
saúde, bem como a competência legislativa concorrente para disciplinar 
sobre a defesa da saúde (arts. 23, II e 24, XII, da CF88)

Assim, não se vislumbra violação à repartição constitucional de 
competência, não se configurando casos de relações do direito civil, que 
seriam regulamentadas pela União (art. 22, I, CF88), ou mesmo de ini-
ciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não afrontando qualquer 
das matérias constantes no art. 43 da Constituição Estadual.

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

662/2019.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 662/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº  064 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 278/2020, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de vacinação dos profissionais de saúde, segurança 
pública, idosos e pessoas com comorbidades contra o Coronavírus, no 
âmbito do Estado do Maranhão.
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Nos termos do presente Projeto de Lei, torna-se obrigatória a 

imunização (VACINAÇÃO) contra a Covid-19 (Sars-CoV-2) de todos 
os profissionais que trabalham na área da saúde, segurança pública, ido-
sos e pessoas com comorbidades no âmbito do Estado do Maranhão.

A obrigatoriedade de que trata a matéria, dar-se-á mediante, a dis-
ponibilização no mercado da vacina contra a Covid-19 (SarsCoV-2) que 
tiver sua eficácia reconhecidamente pública e comprovada após todos 
os testes clínicos experimentais, seguindo orientações da Organização 
Mundial da Saúde – OMS e demais órgãos de controle.

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

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

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

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

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

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

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

No caso em tela, o Projeto de Lei, cria atribuições para Secretaria 
de Saúde, ao instituir a obrigatoriedade de vacinação para um grupo de 
pessoas, violando a competência do Poder Executivo, sendo, portanto, 
inconstitucional.

Portanto, o Projeto de Lei em análise possui vício intransponível 
de inconstitucionalidade formal quanto à competência legislativa.

Por outro lado, a norma legal, para ser qualificada como tal, deve 
possuir determinadas características, elencadas pela doutrina, dentre as 
quais destacamos a novidade, a abstratividade, a generalidade, a impe-
ratividade e a coercibilidade.

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

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

No caso em tela, o Projeto de Lei não obedece ao requisito da 

novidade já que está criando uma obrigação impossível. Isso porque 
ainda não existe vacina para a COVID-19 aprovada pela OMS e demais 
órgãos de controle. Dessa forma o conteúdo deste projeto se torna inó-
cuo, não tendo o condão de modificar o ordenamento jurídico, pois não 
produzirá efeitos. O que torna o Projeto de Lei antijurídico.

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

278/2020, por possuir vício formal de inconstitucionalidade e por ser 
antijurídico.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 278/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 02  de março de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
__________________________                      
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 065 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 583/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Obriga a afixação de cartazes em Hospitais, Casas 
de Saúde e Clínicas conveniadas ao SUS, informando da vedação de 
cobrança dos procedimentos e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que seja obrigado os 
hospitais, casas de saúde, clínicas e similares conveniadas ao Sistema 
Único de Saúde – SUS, a afixarem cartazes informando da vedação de 
cobrança de procedimentos e da possibilidade de denúncia do infrator.

A Constituição Federal estabelece procedimentos para um ato 
normativo ou lei adentrar validamente no ordenamento jurídico. À 
inobservância desse procedimento incide o controle de constituciona-
lidade, de modo a anular os atos normativos ou leis que se consideram 
incompatíveis com as normas federais.

O sistema de controle de constitucionalidade das leis permite que 
o Poder Legislativo faça esse controle de forma preventiva, no momen-
to da apresentação do projeto de lei ou outro ato normativo.

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção legife-
rante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.

A Constituição Federal estabelece que são de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos ter-
mos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, 
por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).

Assim, o Projeto de Lei, está dotado de constitucionalidade for-
mal, conforme os arts. 12, I, b e 42 da CE/MA, uma vez que os Estados, 
tem competência concorrente com os demais entes federados, para tra-
tar da matéria.

O presente Projeto de Lei obriga a fixação de cartazes, contendo 
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informações sobre a vedação de cobrança de procedimentos e da possi-
bilidade de denúncia do infrator, em prol da saúde pública.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, votamos favoravelmente pela constitucionali-

dade, legalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 583/2019.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 583/2019, nos 
termos do voto do Relator, contra o voto do Relator, o Senhor Deputado 
Ciro Neto.

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

em  02 de março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                      Vota contra
______________________               Deputado Neto Evangelista                       
______________________               Deputado Wendell Lages
______________________               Deputado Doutor Yglésio 
______________________                              ___________________________
______________________                              ___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 069 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 047/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a Proteção 
aos Comerciantes Ambulantes no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, determina que os comerciantes am-
bulantes, camelôs e feirantes aqui definidos como pessoas físicas e mi-
croempreendedores individuais que exerçam essa atividade profissional 
por sua conta e risco, com ou sem utilização de tabuleiro ou outro ape-
trecho permitido em lei ou regulamento, apregoando suas mercadorias 
em espaços administrados pelo governo estadual, fixo ou em movimen-
to, quando autorizados pelo poder público, não deverão sofrer injustifi-
cada repressão de suas atividades, nem apreensão de suas mercadorias.

Inicialmente, deve-se fazer o questionamento constitucional so-
bre se parlamentar estadual pode legislar acerca do comércio ambulan-
te, disciplinando seu funcionamento, em atenção aos interesses locais. 

Com efeito, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30, 
I, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou 
seja, legislar em matéria de interesse predominantemente municipal. De 
fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei diz respei-
to à repressão injustificada das atividades, fiscalização e apreensão de 
mercadorias dos comerciantes ambulantes, camelôs e feirantes, limita-
ções e exigências estas, que extrapolam a competência constitucional.

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

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está li-

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

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

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

047/2020, 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 nº 047/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02  de março de 2021.                                               
  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  073 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei nº 083/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que Dispõe sobre a venda de animais domésticos no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que a mesma 
visa o estabelecimento de regras a serem observadas ao comércio na 
especificidade da reprodução, criação, compra e venda de animais do-
mésticos no Estado do Maranhão. Segundo a proposição, a reprodução 
e a comercialização de animais domésticos só poderão ser realizadas 
por canis, gatis e criadouros regularmente estabelecidos e registrados 
nos órgãos competentes. Estes estabelecimentos deverão obter Alvará 
de Funcionamento junto à Prefeitura do respectivo município e, obri-
gatoriamente, ter profissionais responsáveis registrados e em dia com 
os seus respectivos conselhos de classe. Além disso, o projeto também 
estabelece que os canis, gatis e criadouros mantenham relatório dis-
criminado de todos os animais nascidos, comercializados, permutados, 
doados ou entregues à comercialização.

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

O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

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

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

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”10.

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

Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que a fi-
xação de normas básicas para a venda de animais domésticos, atende 
à arquitrave constitucional de proteção ao meio ambiente, salvaguarda 
essa que é dever do poder público e também da coletividade, por isso, 
salutar que os estabelecimentos privados de cuidados animais tenham 
tais obrigações propostas por este projeto. Vejamos o que diz a CRFB:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:

(...).
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

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

Com efeito, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que a 
iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida 
pela Carta Estadual Maranhense. O presente Projeto de Lei não se en-
caixa em nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o 
processo legislativo.

Logo, a matéria constante da propositura é de iniciativa de mem-
bro da Assembleia, não havendo objeções também nesta parte do 
processo legislativo.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, o 
Projeto de Lei, não encontra objeções para sua aprovação.

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

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2019, por não possuir 
nenhum vício formal, nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 083/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 02  de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 074/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalida-

de e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 269/2020, de autoria do Se-
nhor Deputado Wellington do Curso), que “inclui conteúdos referentes 
à Literatura Maranhense no Currículo do Ensino Médio”.

 Nos termos da presente Propositura de Lei, as Escolas de Ensino 
Médio do Estado, incluirão, na formulação de sua proposta pedagógica, 
conteúdos que valorizem a produção literária maranhense. Referidos 
conteúdos deverão ser implementados ao ser desenvolvida a área de 
conhecimento “linguagens, códigos e suas tecnologias”.

Em sendo analisado o presente Projeto de Lei, percebemos a re-
levância da matéria, entretanto, mister se faz observar alguns aspectos 
legais envolvendo a problemática proposta. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/96) 
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das es-
colas na definição de suas propostas pedagógicas.

 Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, res-
peitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União 
com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte di-
versificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em conta 
as características regionais e locais da comunidade, da cultura, da eco-
nomia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os 
Estados membros têm competência concorrente para legislar – quando 
se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos com a 
opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para uma 
parcimônia na inclusão de conteúdos e atividades nos currículos esco-
lares brasileiros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da Câma-
ra dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ março 
de 2003):
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1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas, 

áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, a 
partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e legal, 
- já encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da Comis-
são de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos 
técnicos–pedagógicos e em disposições constitucionais e infracons-
titucionais, sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. 

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da com-
petência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, de 
suas comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Estadual 
e Distrital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Minis-
tério da Educação-MEC.”

Tendo em vista estas considerações, ratifica tal entendimento os 
arts. 14 e. 15 da LDB:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conse-
lhos escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades es-
colares públicas de educação básica que os integram progressivos 
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão finan-
ceira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Estes artigos da LDB, acima citados, dispõem que a “gestão de-
mocrática do ensino público na educação básica aos sistemas de ensino, 
oferece ampla autonomia às unidades federadas para definirem em sin-
tonia com suas especificidades formas de operacionalização da gestão, 
com a participação dos profissionais da educação envolvidos e de toda 
a comunidade escolar e local” (VIEIRA, 2005)11.

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

pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua 
ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 269/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________

11  VIEIRA, Sofia Lerche. Educação e gestão: extraindo signifi-
cados da base legal. In. CEARÁ. SEDUC. Novos Paradigmas de gestão 
escolar. Fortaleza: Edições SEDUC, 2005, p. 7 – 20.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      
___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 075/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 307/2020, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a 
Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra 
Idosos”.

 Nos termos da presente propostitura de Lei a ‘Campanha de 
Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os Idosos’ destina-
-se ao desenvolvimento de ações educativas, objetivando proteger as 
vítimas e encorajar a sociedade a participar do enfrentamento, auxílio e 
atenção às movimentações financeiras praticadas por idosos, priorizan-
do os seguintes temas:    prevenção e repressão aos crimes de estelio-
nato contra o idoso; proteção e auxilio às vítimas de golpes financeiros. 

A referida Campanha tem o intuito de combater: a violência fi-
nanceira ou patrimonial no âmbito familiar ou comunitário, por meio 
da exploração ilegal de recursos dos idosos, perpetrada por familiares 
ou pessoas da comunidade, tais como: apropriação indébita de recursos 
financeiros ou bens; administração fraudulenta de cartão de benefícios 
previdenciários; a violência financeira institucional, entendida como a 
contratação de empréstimos oferecidos por agentes financeiros, sem 
consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras 
e consequências dos contratos. 

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição rela-
ciona-se à instituição de política pública estadual, a princípio, a propo-
sição se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa do Governa-
dor a que se refere do art. 43, da Constituição do Estado do Maranhão. 

Todavia, ao revés da regra geral, in casu viabiliza-se a apresenta-
ção de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas 
públicas desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Po-
deres, não haja interferência na estrutura organizacional da adminis-
tração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a 
órgãos e entidades estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante Projeto de Lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável, contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei. 

Verificamos, portanto, que a proposição pretende estabelecer di-
retrizes, parâmetros e objetivos de uma política pública voltada espe-
cificamente para proteção dos direitos do idosos, de modo a assegurar 
maior proteção aos mesmos.

Com efeito, compete ainda ao Estado, legislar concorrentemente 
com a União, sobre proteção à infância, à juventude, à velhice, a teor do 
que dispõe o art. 12, inciso II, alínea “p”, da CE/89.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 307/2020, em face de sua cons-
titucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 307/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.    
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Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 076/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 022/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Rildo Amaral, que Dispõe sobre a inclusão no grupo de prio-
ridade e obrigatoriedade de vacinação para categoria dos professores do 
Estado do Maranhão e da outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído que a cate-
goria de professores do Estado do Maranhão na esfera estadual, munici-
pal e rede privada, efetivos no cargo e em gozo laboral, seja enquadrada 
no grupo de prioridade para a vacinação contra a Covid-19.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei, que a edu-
cação das nossas crianças e adolescentes é de suma importância para o 
desenvolvimento do país e que com o crescimento da pandemia e a ad-
vento das aulas online, nosso alunado teve grande prejuízo na qualidade 
do ensino. Visando o retorno o mais rápido possível, com o mínimo de 
segurança para os profissionais da educação, é que propomos a inclusão 
dos educadores no grupo de prioridade para vacinação.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e 
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos en-
tes da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88 e Art. 12, inciso 
II, alínea “m” da CE/89, senão vejamos:

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo 
às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a com-
petência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa 
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria, 
caso em espécie.

Ademais, o art. 196, da Constituição Federal, estabelece que “a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e servi-
ços para sua promoção, proteção e recuperação.” O direito à saúde, 
como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos 
por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar 
o acesso a ele.  

Outrossim, são de relevância pública as ações e serviços de saú-
de, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua re-
gulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou ju-
rídica de direito privado, a teor do que dispõe o artigo 197, da CF/88.

O comando constitucional insculpido no referido artigo dá, ainda, 
base para toda a legislação ordinária e infralegal que tratará da organi-

zação do sistema de saúde público e privado, fiscalização e controle 
das ações e serviços de saúde, bem como da prevenção sanitária e 
epidemiológica de riscos de doenças, vigilância, permitindo, assim, a 
existência de normas que efetivem a universalidade do acesso à saúde.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Carta Magna (Arts. 24, XII, 196 
e 197 da CF/88 e art. 12, inciso II, alínea “m” da CE/89). Assim sendo, 
não há inconstitucionalidade a macular o Projeto de Lei em tela, poden-
do, deste modo, adentrar validamente ao ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do Pro-

jeto de Lei nº 022/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade.     

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 022/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 077/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 036/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Rildo Amaral, que Dispõe sobre a inclusão no grupo de prio-
ridade e obrigatoriedade de vacinação para categoria dos profissionais 
da Odontologia do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído que a cate-
goria de profissionais da Odontologia do Estado do Maranhão, na esfera 
estadual, municipal e rede privada, em pleno gozo laboral, seja enqua-
drada no grupo de prioridade para a vacinação contra a Covid-19.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e 
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos en-
tes da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88 e Art. 12, inciso 
II, alínea “m” da CE/89, senão vejamos:

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”
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Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo 

às ordens jurídicas parciais que integram o pacto federativo, pois a com-
petência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa 
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria, 
caso em espécie.

Ademais, o art. 196, da Constituição Federal, estabelece que “a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e servi-
ços para sua promoção, proteção e recuperação.” O direito à saúde, 
como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos 
por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar 
o acesso a ele.  

Outrossim, são de relevância pública as ações e serviços de saú-
de, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua re-
gulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou ju-
rídica de direito privado, a teor do que dispõe o artigo 197, da CF/88.

O comando constitucional insculpido no referido artigo dá, ainda, 
base para toda a legislação ordinária e infralegal que tratará da organi-
zação do sistema de saúde público e privado, fiscalização e controle 
das ações e serviços de saúde, bem como da prevenção sanitária e 
epidemiológica de riscos de doenças, vigilância, permitindo, assim, a 
existência de normas que efetivem a universalidade do acesso à saúde.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Carta Magna (Arts. 24, XII, 196 
e 197 da CF/88 e art. 12, inciso II, alínea “m” da CE/89). Assim sendo, 
não há inconstitucionalidade a macular o Projeto de Lei em tela, poden-
do, deste modo, adentrar validamente ao ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do Pro-

jeto de Lei nº 036/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade.     

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 036/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 078/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Junior, que  determina  que às concessionárias de serviços públi-
cos de água e energia elétrica a expedir notificação prévia acompanhada 
de Aviso de Recebimento (AR) comunicando a realização de inspeção 
no medidor e instalações do consumidor em todo o Estado do Mara-
nhão.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Sobre o tema 
em espécie, a Carta Magna consignou que cabe à União e aos Estados 
legislarem concorrentemente sobre produção e consumo, assim como 
a responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, V e VIII, CF/88), 
senão vejamos:

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

  V - produção e consumo;
 VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico”;

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º, 
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se 
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional, 
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das 
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização 
do direito privado tem consequências importantes na proteção do con-
sumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e proibição 
do retrocesso) e o limite de um direito privado construído sob seu siste-
ma de valores e incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme es-
tabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer 
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados. 
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que 
animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes 
com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos consu-
midores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se 
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Recentemente a Suprema Corte Brasileira declarou a constitu-
cionalidade de Lei Estado do Amazonas sobre o mesmo tema, julgando 
improcedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4914.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria dos vo-
tos, que é constitucional norma do Estado do Amazonas que obriga as 
concessionárias a notificar previamente o consumidor, por meio de car-
ta com aviso de recebimento (AR), da realização de vistoria técnica no 
medidor de sua casa. Na sessão virtual encerrada em 18/12, o Plenário 
concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4914, ajuizada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee), e concluiu pela sua improcedência.

Cinco ministros acompanharam o voto do relator, ministro Marco 
Aurélio, pela improcedência da ação, por entender que a norma trata de 
direito do consumidor, que tem o direito de ser avisado previamente da 
vistoria. Para ele, nesse caso, os estados têm competência concorrente.

Segundo o relator, a lei estadual não instituiu obrigações e direi-
tos relacionados à execução contratual da concessão de serviços públi-
cos. A imposição de informar previamente os consumidores da vistoria, 
a seu ver, buscou reduzir riscos à integridade dos usuários – destinatá-
rios finais, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) –, em razão do “atual contexto de escalada da violência já não 
mais restrita aos grandes centros urbanos, mas pulverizada por todo o 
território nacional”.

Por fim, o ministro Marco Aurélio salientou que, na medida do 
possível, a autonomia dos entes federados deve ser homenageada e ob-
servou que, no caso, o legislador estadual atuou de modo proporcional, 
“dentro da margem de ação versada pela Constituição Federal para pro-
mover a defesa e a proteção dos consumidores locais”.
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O voto do relator foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa 

Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques.
Notícias do STF: Norma do AM que obriga notificação para vis-

toria no medidor de energia é constitucional http://www.stf.jus.br/por-
tal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458482 .

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol do consumidor, com vistas a resguardar o 
equilíbrio na relação consumerista, mediante a efetivação de direitos e 
deveres de consumidores e fornecedores, e controle e fiscalização da 
atividade.  Portanto, a matéria tem amparo constitucional. 

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

009/2021, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a Es-
tadual.

É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 009/2021, contra 
o voto do Relator, o Senhor Deputado Adelmo Soares.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                  
Vota a favor                                    Vota contra
 ______________________            Deputado Neto Evangelista                              
______________________             Deputado Ciro Neto                                         
 _____________________              Deputado Doutor Yglésio                                

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 079 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 023/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Rildo Amaral, que Dispõe sobre financiamento e aquisição 
facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por servidores públi-
cos efetivos ativos e inativos, militares e pensionistas do Estado do Ma-
ranhão, com pagamento de parcelas mensais por meio de consignação 
em folha e da outras providencias.

 O referido Projeto de Lei, autoriza o Poder Executivo, a conce-
der incentivo aos servidores públicos ativos e inativos, militares e 
pensionistas para o financiamento e aquisição do sistema de energia 
solar fotovoltaica para geração de energia elétrica nas suas residên-
cias ou outra propriedade indicada, com o pagamento das parcelas 
mensais por meio de consignação em folha.

O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a produ-
ção de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, 
como, também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios 
e contrapesos.

A competência fiscalizadora do Poder Legislativo surge do pre-
ceito de que os atos da administração devem ser acompanhados pelo 
povo e o representante do povo é justamente os integrantes do parla-
mento. 

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou 

outras Leis, estabelecem a necessidade edição de uma norma autorizan-
do o Poder Executivo a praticar determinado ato, como por exemplo 
a autorização para alienação de bens móveis do Estado, a teor do que 
dispõe o art. 30, X, da Constituição Estadual. 

Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autoriza-
tiva, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a ne-
cessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder 
Executivo a conceder auxílio.

E a título de ilustração, se faz necessário dizer que “as chamadas 
leis autorizativas” não possuem resultados práticos, pois além de serem 
inconstitucionais por violação do princípio da separação dos poderes e 
reserva de iniciativa, não produzem nenhum efeito concreto, haja vista, 
a sua implementação ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, 
ou seja, ele decide quando e como fazer ou se irá fazer ou não.

 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 
sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já 
se manifestou sobre a matéria, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3801/2004. Cuida-se de mais uma das ma-
nifestações das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera de 
atribuição de outro Poder, sendo absolutamente inconstitucionais. 
A lei autorizativa ao fixar a competência do Poder Executivo, auto-
rizando-o a praticar determinada atividade, invade alçada própria 
da Constituição, a quem cabe, com exclusividade, determinar as 
atribuições dos Poderes da República. E por isso ela é inconstitucio-
nal. Representação Procedente.”

E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos do Voto do 
Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na Re-
presentação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in verbis:  

“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas afi-
gura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa - a inocui-
dade- só serve a convencer ainda mais da ilegitimidade constitucio-
nal das leis dessa natureza. Decerto, só cabe autorizar quem não está 
autorizado, o que parece óbvio. Porém, o Executivo não precisa de 
autorização para construir obras, onde, quando e da forma que lhe 
pautar o poder discricionário de que é titular para esse fim.

A ordem constitucional é que fixa as competências legislativa, 
executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio da 
Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar um poder 
constituído no âmbito de sua competência constitucional, essa lei é 
inconstitucional.” 

A inocuidade dos efeitos da lei não retira a sua inconstitucionali-
dade, e mesmo sendo só para autorizar, invade sim a competência pri-
vativa.

Também o Supremo Tribunal Federal em várias decisões decla-
rou a inconstitucionalidade de Leis Autorizativas, vejamos: 

“Ação direta de inconstitucionalidade – Lei nº 1.595/2011 edita-
da pelo Estado do Amapá – diploma legislativo de caráter autoriza-
tivo que, embora veiculador de matérias submetidas, em tema de 
processo de formação das leis, ao exclusivo poder de instauração do 
chefe do executivo, resultou, não obstante, de iniciativa parlamen-
tar – servidor público estadual – regime jurídico – remuneração 
– lei estadual que “autoriza o poder executivo a realinhar o sub-
sídio dos servidores agentes e oficiais de polícia civil do estado do 
amapá” – usurpação do poder de iniciativa reservado ao governa-
dor do estado – ofensa ao princípio constitucional da separação de 
poderes – inconstitucionalidade formal – reafirmação da jurisprudência 
consolidada pelo supremo tribunal federal – precedentes – parecer da 
procuradoria- -geral da república pela inconstitucionalidade – ação di-
reta julgada procedente.”  ADI 4724 – Rel. Ministro Celso de Melo.

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003, 
do Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor 
Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem 
pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. 
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Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador 
do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação caracterizada. I
nconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º, II, 
alínea “a”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. 
Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, 
conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe 
de servidores públicos. Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamen-
to: 30/06/2011 Publicação: 05/08/2011

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 adentrando na esfera administrativa do Poder Executivo, 
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

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

023/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
023/2021, contra o voto do Relator, o Senhor Deputado Adelmo Soares.

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

em 02 de março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                       Vota contra
__________________________          Deputado Neto Evangelista                              
__________________________        Deputado Wendell Lages                                 
__________________________        Deputado Ciro Neto                                         
_________________________          Deputado Doutor Yglésio                                
                     
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 080 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 103/2019, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Júnior, que Obriga Refinarias, Distribuidoras 
e Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), de uso residen-
cial a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, e dá outras 
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as refinarias, distribuido-
ras e revendedoras que ofertam Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), de 
uso residencial, padrão P-13, sem prejuízo da observância das demais 
disposições legais e regulamentares vigentes, devem adotar medidas 
que objetivem assegurar: o atendimento das necessidades dos consumi-
dores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, acrescentando 
os direitos básicos dos consumidores; o incentivo à criação de meios 
eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e servi-
ços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 
consumo; a boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo; a observância 
da ordem econômica; e a adoção de medidas que visem a prevenção 
de práticas comerciais abusivas, a exemplo da formação de cartel e do 
aumento arbitrário de lucros.

Acerca da “Prestação de Informações”, está consignado na pro-

posição que os fornecedores citados acima deverão encaminhar ao 
PROCON/MA, semanalmente, até as 12h de sexta-feira, via canal de 
atendimento eletrônico, o valor previsto dos preços a serem pratica-
dos em seu estabelecimento em relação ao gás de cozinha residencial, 
padrão P-13, comercializado para a semana seguinte. Em caso de im-
previsível aumento no valor do gás de cozinha, deverá ser comunicado 
com 24h de antecedência o novo preço a ser praticado, bem como a 
respectiva justificativa, ao PROCON/MA.

Após o recebimento dos valores informados pelos fornecedores, 
o PROCON/MA, nos termos do art. 3º da proposição, poderá divulgar 
o resultado dos 10 preços mais baixos de gás de cozinha residencial, 
indicando os respectivos revendedores praticantes, com o objetivo de 
garantir a identificação destes aos consumidores.

Em seguida, consta no art. 4º da proposição que fica proibida a 
troca de qualquer tipo de comunicação sobre preços de venda com con-
correntes visando à uniformização, majoração ou manutenção de preços 
de revenda de gás de cozinha residencial.

Como sanção ao não atendimento da proposição, previu-se a 
multa de R$ 2.000,00 por descumprimento, com aplicação em dobro 
em caso de reincidência, sem prejuízo das sanções de natureza civil e 
penal, cabendo a fiscalização da aplicação dessa proposição ao PRO-
CON/MA.

Antes da análise pontual do projeto de lei, faz-se necessário dis-
por sobre as regras constitucionais de repartição de competências.

Na Organização do Estado, a Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências 
entre os entes federativas: União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios.

No art. 21 constam as competências administrativas da União, de 
forma exclusiva, não cabendo delegação para os demais entes da Fe-
deração. Já no art. 23 constam também competências administrativas, 
porém estas são comuns a todos os entes.

Na temática de competência legislativa, a Constituição reservou 
no art. 22 algumas matérias de competência privativa da União, ca-
bendo delegação aos Estados, e, por interpretação da Suprema Corte 
Brasileira, também ao Distrito Federal. E no art. 24, a Carta Magna 
apresentou as competências legislativas concorrentes entre a União, os 
Estados e o Distrito Federal.

Aos Municípios, reservou-se o texto do art. 30, contemplando 
competências administrativas e legislativas a estes entes federativos. 
Aos Estados, por sua vez, ficaram reservadas as competências que não 
lhes sejam vedadas constitucionalmente (art. 25, § 1º). E ao Distrito Fe-
deral, cabe tudo aquilo que for previsto como competência dos Estados 
e dos Municípios (art. 32, § 1º).

O Projeto de Lei em análise, abrange a inovação na legislação 
estadual para obrigar refinarias, distribuidoras e revendedoras de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem infor-
mações de preços ao PROCON/MA.

Sobre essa temática, o Supremo Tribunal Federal já assentou o 
seguinte entendimento:

Lei 10.248/1993 do Estado do Paraná, que obriga os estabeleci-
mentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a pesarem, 
à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos 
para substituição, com abatimento proporcional do preço do produto 
ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e 
a quantidade líquida especificada no recipiente. Inconstitucionalidade 
formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre 
o tema (CF/1988, art. 22, IV, e art. 238). Violação ao princípio da pro-
porcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. [ADI 855, 
rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2008, P, DJE de 27-3-2009.]

Comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipien-
tes ou embalagens reutilizáveis. Gás liquefeito de petróleo engarrafado 
(GLP). Diretrizes relativas à requalificação dos botijões. (...) O texto 
normativo questionado contém diretrizes relativamente ao consumo de 
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produtos acondicionados em recipientes reutilizáveis – matéria em re-
lação à qual o Estado-membro detém competência legislativa (art. 24, 
V, da Constituição do Brasil). (...) A lei hostilizada limita-se a promover 
a defesa do consumidor, dando concreção ao disposto no art. 170, V, da 
Constituição do Brasil. O texto normativo estadual dispõe sobre matéria 
da competência concorrente entre a União, os Estados-membros e o 
Distrito Federal. [ADI 2.359, rel. min. Eros Grau, j. 27-9-2006, P, DJ 
de 7-12-2006.] = ADI 2.818, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-5-2013, P, DJE 
de 1º-8-2013

Percebe-se que o tema foi tratado por dois extremos na Corte 
Suprema, pois em um julgado decidiu ser competência privativa da 
União legislar sobre o tema, tendo em vista a disposição do art. 22, 
IV (legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão), e em outro momento o Supremo entendeu ser com-
petência concorrente dos Entes Federativos a temática, posto que o 
art. 24, V (produção e consumo).

Desta feita, objetivando dar maior efetividade às atividades par-
lamentares de Estado, e tendo em vista haver jurisprudência do STF no 
sentido de ser possível legislar no âmbito estadual sobre a proteção do 
consumidor, visto este ser também um princípio da ordem econômi-
ca brasileira (art. 170, V), entende-se pela viabilidade da aprovação da 
proposição, pelos fundamentos da proteção do consumidor ser matéria 
sobressaltada na proposição em análise.

Contudo, no tocante à técnica legislativa, seguindo as regras 
previstas no art. 9º da Lei Complementar Maranhense nº 115/2008, 
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consoli-
dação das leis, determina e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos no Estado do Maranhão, a forma correta para 
enumerar os tópicos do art. 1º é com incisos (I, II, III, IV e V), e a 
enumeração do segundo tópico do art. 1º deve ser com alíneas (“a”, 
“b” e “c”), visto que os parágrafos (§§) servem para expressar os 
aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e 
as exceções à regra por este estabelecida, conforme preceituado no 
art. 10, III, “c”, da supracitada Lei Complementar.

Assim, visando adaptar à técnica legislativa as disposições do 
presente Projeto de Lei, faz-se necessária a aprovação da seguinte 
Emenda Modificativa:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2019 AO
PROJETO DE LEI Nº 103/2019

Altera a redação do art. 1º completo 
para adequar a enumeração feita à técnica 
legislativa.

Art. 1º O art. 1º do Projeto de Lei nº 103/2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 1º As refinarias, distribuidoras e revendedoras que ofertam 
gás liquefeito de petróleo (GLP), de uso residencial, padrão P-13, sem 
prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares 
vigentes, devem adotar medidas que objetivem assegurar: 

I - O atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econô-
micos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo. 

II - Os direitos básicos dos consumidores, em especial: 
a) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provo-

cados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 

b) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem;

c) a adequada e eficaz prestação dos serviços. 
III - o incentivo à criação de meios eficientes de controle de qua-

lidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo. 

IV - a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e for-
necedores. 

V - a observância da ordem econômica, coadunando o princípio 
da livre iniciativa com a defesa do consumidor e com os princípios do 
Estado Democrático de Direito brasileiro como os ditames de igualda-
de, justiça social e dignidade da pessoa humana. 

VI - a adoção de medidas que visem a prevenção de práticas co-
merciais abusivas, a exemplo da formação de cartel e do aumento arbi-
trário de lucros.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao Pro-
jeto de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou in-
fraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o 
ordenamento jurídico pátrio. 

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 103/2019, com a Emenda 
Modificativa acima descrita.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 103/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021. 
                                                                                                                                       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº  081/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

021/2020, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que pro-
põem Conceder o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Nelson 
Ângelo Piquet, natural de Heidelberg, na Alemanha, País Europeu.

Consta na Justificativa do autor da propositura de Lei, que o 
homenageado, Nelsinho, sempre foi encantado pelo Maranhão. A pri-
meira vez que conheceu a região foi visitando Imperatriz, onde, com 
10 anos de idade foi participar de uma corrida de Kart acompanhado 
de seu pai, lugar onde até os dias atuais há um kart exposto de Nelson 
Piquet. 

Já com 13 anos de idade, Nelson Piquet fez uma viagem com o 
filho Nelsinho de Fortaleza a São Luís de Quadriciclo, pelos Lençóis, e 
o Nelsinho desde então se apaixonou pela região, e sempre que possível 
voltava para visitar a cidade.
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Devido a essa sua paixão pelo local, ele decidiu pela primeira 

vez ter sua casa própria e construiu seu lar em Santo Amaro, para viver 
próximo a um paraíso natural e construir sua família. Além disso, tem 
se dedicado à preservação ambiental do local e à divulgação da região 
em âmbito mundial.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o 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 Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

Da análise da propositura, tem-se, pois, por preenchidos os re-
quisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, 
V, h, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, com nova 
redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 021/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
021/2020, nos termos do voto do Relator.

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

02 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Neto Evangelista                              ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
Deputado Ciro Neto                                         ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                ___________________________
__________________________                      ______________

_____________                       
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 082 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 339, de 26 de janeiro 
de 2021, que Institui, no âmbito do Programa Nosso Centro, o benefício 

Aluguel no Centro.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 

Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Esclarece a Mensagem Governamental, que por meio da Medida 
Provisória, em comento, ainda no intuito de reduzir vazios urbanos na 
região central da cidade de São Luís, institui-se como ação do Progra-
ma Nosso Centro, o benefício “Aluguel no Centro”.

O “Aluguel no Centro” objetiva estimular a habitação no Centro 
de São Luís por meio da concessão de apoio à locação de imóveis loca-
lizados na região. O apoio consiste na concessão de benefício no valor 
de 80% (oitenta por cento) do aluguel do imóvel.

O Programa será gerido pela Secretaria de Estado de Gover-
no - SEGOV, que, antes da assinatura do contrato de locação, poderá 
realizar reforma no imóvel a fim de que sejam garantidas as condições 
mínimas de habitação do imóvel.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62 da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
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167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados- 

De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no           art. 
62, §1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.  

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque 
está tratando de matéria financeira, matéria esta privativa do Governa-
dor do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima descritos.   

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Contudo, a relevância da Medida Provisória, em apreço, decorre 
em especial de sua colaboração para a reocupação de região de grande 
importância para a Capital e para o Estado do Maranhão, bem como 
de sua contribuição para o cumprimento da função social da proprie-
dade urbana, notadamente por meio da ampliação da oferta de mora-
dia e garantia da qualidade de vida.

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

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

vigor de imediato.
Portanto, a urgência desta Medida, decorre da necessidade de se 

fortalecer a economia maranhense, em especial no contexto de reces-
são econômica vigente e fim do Auxílio Emergencial, o que demanda 
velocidade na realização de mudanças normativas em prol do desen-
volvimento do Estado do Maranhão.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 339/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. No que concerne ao 
mérito, a medida, ora proposta, tem por objetivo estimular a habitação 
na região central da cidade de São Luís/MA, por meio da instituição 
da ação do Programa Nosso Centro, o benefício “Aluguel no Centro”. 
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 339/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 339, de 26 de janeiro 
de 2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 02 de março de 2021.                                                                                                                                         
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Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Neto Evangelista
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
______________________                                               ________________________
______________________                                               ________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 083/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que Altera o art. 4º, da Lei nº 10.709, de 27 de outubro 
de 2017, que institui o subsídio de complementação ao Programa de 
Aquisição de Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite 
- PAA Leite.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a execução do PPA 
no Estado do Maranhão, nos moldes da norma federal, e do Decre-
to Federal nº 7.775 de 4 de julho de 2012, se dá por intermédio do 
Convênio nº 06/2013. E que, através da Lei Estadual nº 10.709, de 27 
de outubro de 2017, criou-se subsídio de complementação estadual do 
Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Incentivo à Pro-
dução e Consumo de Leite - PAA Leite, pago às cooperativas e associa-
ções credenciadas, e cuja gestão atribuiu--se à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social - SEDES.

Ademais, destarte, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social, conforme Ofício nº 1.101/2020-GAB/SEDES, informa que, a 
despeito do Programa ter colaborado para a melhoria da situação so-
cioeconômica do agricultor familiar, da qualidade do leite e a geração 
de excedentes, estimulando a expansão da atividade no Estado, a alta 
do preço desse alimento vem gerando o aumento do quadro de vulnera-
bilidade social no Estado.

Portanto, o Projeto de Lei, em epígrafe, propõe alterar o art. 4º 
da Lei Estadual nº 10.709, de 27 de outubro de 2017, para que o valor 
disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para a execução do Pro-
grama PAA Leite seja repassado aos pequenos produtores e às usinas 
beneficiadoras da produção leiteira, quinzenalmente, durante todo o 
ano.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e 
obedece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, 
que preceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do, Leis que disponham sobre organização administrativa e matéria 
orçamentária.

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 035/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 035/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  _________________________
Deputado Wendell Lages                                                  _________________________
Deputado Neto Evangelista                                            ________________________
______________________                                               ________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 084 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 340, de 11 de fevereiro 
de 2021, objeto da Mensagem do Executivo nº 007/2021, que Altera 
a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, que isenta do pagamento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por tempo determina-
do, as operações e prestações com as mercadorias que especifica, no 
âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à 
pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

A Medida Provisória, em análise, prevê a isenção do pagamento 
do ICMS, de 1º de fevereiro a 31 de julho de 2021, das operações des-
tinadas à aquisição por pessoa jurídica de direito público prestadora 
de serviço de saúde e por pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não 
do ICMS (que se destine à doação às instituições públicas prestadoras 
de serviço de saúde) de mercadorias essenciais ao enfrentamento do 
Coronavírus (SARS-CoV-2) e tratamento da COVID-19, bem como as 
correspondentes prestações do serviço de transporte.

Ademais, a medida, ora proposta, dispensa, até 31 de julho de 
2021, o álcool para fins não carburantes do recolhimento de valores ao 
Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP (art. 5º, inciso 
XXIV, da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004), como bem esclarece 
a Mensagem Governamental que a acompanha a propositura.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
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Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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

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

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-

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

tadual. Senão vejamos:
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 

leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e  Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

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 – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Diante do contexto, a relevância da matéria, reside, em espe-
cial, na necessidade de facilitar, por meio da desoneração tributária, 
a aquisição, pelos órgãos públicos, de mercadorias, produtos e insu-
mos utilizados, pelos profissionais de saúde, no tratamento e combate 
à COVID-19.

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

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

No caso em espécie, a urgência, decorre da necessidade de se 
adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir 
para o enfrentamento à COVID-19 e, assim, garantir o direito à saúde 
e salvar vidas.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                  QUARTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2021   93
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da es-
timativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não temos 
meios para realizar a referida análise.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 340/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida 
do governo possui por escopo medidas capazes de contribuir para o 
enfrentamento à COVID-19 e, assim, garantir o direito à saúde e salvar 
vidas.

Assim, o princípio da legalidade em matéria tributária cons-
titui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco em 
arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou outra norma 
que possua força de Lei (Medida Provisória).

Imperioso salientar, ainda, que a concessão ou revogação de be-
nefícios e incentivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer 
ao disposto no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter 
Nacional do ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto 
federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
[...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS de-
vem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo norma-
tivo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de ICMS, 
e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, 
dispõe:

 Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: 
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financei-

ro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados 
em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de 
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de represen-
tantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios depen-
derá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Analisando-se o caso, verifica-se que, no último 21 de janeiro, o 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ aprovou o Con-
vênio ICMS nº 01, de 21 de janeiro de 2021, que revigorou o Convênio 
ICMS nº 63/2020 e prorrogou sua vigência até 31 de julho de 2021. 
No que tange aos créditos tributários de ICMS cujos fatos geradores 
tenham ocorrido no período de 1º de janeiro de 2021 até a data da rati-
ficação nacional do Convênio ICMS nº 01/2021, os Estados foram au-
torizados a procederem com a remissão e anistia. Portanto, constata-se 
seu caráter meritório.

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

sória nº. 340/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 340/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 02 de março de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                      

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Neto Evangelista    ____________________________
Deputado Ciro Neto                                                       ____________________________
Deputado Doutor Yglésio                                              ____________________________
Deputado Wendell Lages                                              ____________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             

____________________________
    

 AVISO
APOSTILAMENTO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio de sua PROCURADORIA GERAL, torna público 
que fica sem efeito a publicação da Resenha do 5º Apostilamento ao 
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Contrato n° 09/2019 disponibilizada no Diário Oficial do Governo do 
Estado do Maranhão, Cadernos de Terceiros, Edição nº 041, publicada 
no dia 01/03/2021 e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão Edição n.º 033, publicada em 25/02/2021.

São Luís/MA, 03 de março de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 
AVISO DE JULGAMENTO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Os Membros da Comissão de Licitação da Concorrência 01/2021 
CPL, em atenção ao item 12.2. do Edital, torna público o resultado 
do JULGAMENTO FINAL DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILI-
TAÇÃO, da Concorrência em epígrafe, do tipo MELHOR TÉCNICA, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de comunicação corporativa, para realização de assessoria no 
relacionamento com a imprensa, na produção de conteúdo para a im-
prensa e mídias digitais, e em relações públicas.

Após análise e julgamento da documentação de habilitação, a Co-
missão de Licitação declara as empresas:  

HABILITADA: IN.PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATI-
VA E DIGITAL 

INABILITADA: W.O. ALMEIDA & CIA LTDA
Motivo: Documentação apresentada em diligência relativa a 

Qualificação Econômica Financeira não suficiente para esclarecimento 
da dúvida suscitada pela Comissão. 

Protocolado pedido de desistência.
Edital subitem 12.2: 
12.12 - Não havendo interposição de recurso, ou tendo havido a 

sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, 
serão marcados data, hora e local da sessão para apreciação das Pro-
postas Técnicas, com a seguinte pauta básica: (grifei)

Fica reagendada para o dia 05-03-2021 às 09:30h a continuidade 
do certame que se cuida.

André Luís Pinto Maia
MEMBRO RELATOR

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 2839/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Arthur Baldez Silva, com fulcro no Pre-
gão Eletrônico n° 003/2021- CPL/ALEMA, com objeto de contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 
Vale Alimentação/Refeição, para a  Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão” torna público para conhecimento dos interessados que 
adiará a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 
09:30 horas do dia 10 de março de 2021, em virtude de conveniência 
administrativa. A nova data da realização será no dia 16 de março às 
09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br. São Luís, 01 de março de 
2021.Marcelo Costa




