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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 16.03.2021 -  TERÇA-FEIRA

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

1. PROJETO DE LEI Nº 372/2020, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMEN-
TO E A GESTÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E 
CONSOLIDA AS NORMAS PERTINENTES AO ASSUNTO. COM 
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGU-
RIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DO TRABALHO – RELATOR 
DEPUTADO RICARDO RIOS. 

2. PROJETO DE LEI N º 659/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI A OBRIGATORIE-
DADE DE PROGRAMA DE INTEGRIDADES NAS EMPRESAS 
QUE CONTRATEM COM A ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA DO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER CONTRARIO EMITIDO PELA CCJC. O AUTOR 
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 011/2021, CONFORME O 
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  TENDO O PE-
NÁRIO REJEITADO O PARECER . O PROJETO RETORNOU 
A COMISSÃO DE MÉRITO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SE-
GURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DO TRABALHO, EMITIDO  
PARECER FAVORÁVEL A PROPOSIÇÃO – RELATORA DEPU-
TADA DRA. HELENA DUAILIBE. 

3. PROJETO DE LEI N° 360/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI 
Nº 11.270 DE 1º DE JUNHO DE 2020, PARA DISPOR SOBRE A 
EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS RELATIVOS AOS 
CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 
(NOVO CORONAVIRUS) E DAS LIMITAÇÕES DE ADMISSÃO 
E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESTABELECIDAS PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 173 DE 27 DE MAIO DE 2020. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. 

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

4. 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. TRANSFERIDA A VO-
TAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR. 

5. 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, O SENHOR JE-
FFERSON 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. INDEFERIDO - O AUTOR RECORREU AO PLE-
NÁRIO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, 
A PEDIDO DO AUTOR. 

6. REQUERIMENTO Nº 114/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO AO PREFEITO DE 
SÃO LUIS, O SENHOR EDUARDO SALIM BRAIDE, E AO SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTES DE SÃO 
LUIS, SENHOR CLÁUDIO RIBEIRO, INFORMAÇÕES SOBRE O 
AUMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS NA CAPITAL, INDICANDO, 
ESPECIFICAMENTE, A QUANTIDADE, AS LINHAS E RESPEC-
TIVOS HORÁRIOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO. INDE-
FERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO. 

7. REQUERIMENTO Nº 115/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO AO PREFEITO MU-
NICIPAL DE SÃO LUÍS, SENHOR EDUARDO SALIM BRAIDE E 
AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,  SENHOR JOEL NU-
NES JÚNIOR, INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE E RES-
PECTIVAS LOTAÇÕES DOS LEITOS DISPONIBILIZADOS PARA 
TRATAMENTO DA COVID – 19. INDEFERIDO – O AUTOR RE-
CORREU AO PLENÁRIO. 

8. REQUERIMENTO Nº 122/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO 
DE LEI Nº 128/2021, DE SUA AUTORIA, QUE OBRIGA OS HOS-
PITAIS E CLÍNICAS PARTICULARES QUE ATUAM NO ESTADO 
DO MARANHÃO INFORMAREM RELATÓRIO DIÁRIO COM 
A QUANTIDADE DE LEITOS DISPONÍVEIS PARA PACIENTES 
COM COVID-19 AO PROCON/MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA 
 
9. 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. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO AN-
TERIOR,  A PEDIDO DO AUTOR.

10. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO 
O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO, SOLICITANDO  IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS EN-
TRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETARIAS, AUTAR-
QUIAS, 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. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO  DA SESSÃO ANTERIOR, A 
PEDIDO DO AUTOR.
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11. REQUERIMENTO Nº 117/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DA 
SENHORA TEREZA GUIMARÃES RAMOS, PELO SEU FALECI-
MENTO, OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE 
ANO.

12. REQUERIMENTO Nº 118/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DA 
DR. JOANA RAMOS DA ROCHA, PELO SEU FALECIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 

13. REQUERIMENTO Nº 119/201, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA RETIRADO 
DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 103/2021, DE SUA AU-
TORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 120/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA 
JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS NO 
PERÍODO DE 09 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021, EM RAZÃO DE 
TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO. 

15. REQUERIMENTO Nº 121/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR JAMIL MALUF FILHO, PELO SEU FALECIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 6 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 

PROJETO DE LEI Nº 135 /2021

Autoriza o Poder Executivo Es-
tadual Maranhense à comprar vacinas 
contra a COVID-19, caso haja insufi-
ciência do fornecimento pela União.

Art. 1º – Caso haja insuficiência no fornecimento de vacinas 
contra a Covid-19, o Poder Executivo Estadual poderá adquirir vacinas 
imunizantes.

§1º - As vacinas deverão ser aprovadas pela ANVISA;
§2º - Caso o prazo legal de aprovação seja descumprido pela 

ANVISA, as vacinas adquiridas poderão ser certificadas por instituições 
internacionais.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2020. 

- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A pandemia está cada vez mais severa e o número de óbitos vem 
subindo a cada dia em nosso Estado e país também. Estamos a beira de 
um grande colapso, e sabemos que a vacinação é uma grande arma no 
combate e erradicação a essa pandemia.

Infelizmente, a União vetou a Medida Provisória 102/2021, em 
seus artigos que dava autonomia aos estados e municípios para a aqui-
sição dessas vacinas. 

Dessa forma, com esta lei sancionada, o Estado está amparado 
legalmente para adquirir os imunizantes.

Nestes termos, apresento o presente projeto de lei, sendo de gran-
de importância a aprovação do mesmo e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de março de 2021. 
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 136 / 2021

Dispõe sobre a utilização dos re-
cursos provenientes das multas adminis-
trativas aplicadas pelo Poder Público aos 
estabelecimentos comerciais por conta do 
enfrentamento ao COVID-19 em todo o 
Estado do Maranhão.

Artigo 1º - Os valores arrecadados provenientes das multas ad-
ministrativas aplicadas aos estabelecimentos comerciais que exerçam 
atividades essenciais e não essenciais, segundo a classificação do Poder 
Executivo deverão ser destinados exclusivamente para aquisição de in-
sumos e equipamentos hospitalares destinados ao combate e prolifera-
ção da epidemia de COVID-19.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a prestar contas dos 
recursos arrecadados pelas multas administrativas aplicadas aos esta-
belecimentos comerciais que exerçam atividades essenciais e não es-
senciais, no site da Secretária da Fazenda e Planejamento do estado 
do Maranhão, mensalmente dando desta forma publicidade aos valores 
arrecadados.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo obrigado a prestar constas dos 
insumos e equipamentos adquiridos com os recursos arrecadados pelas 
multas administrativas aplicadas aos estabelecimentos comerciais que 
exerçam atividades essenciais e não essenciais, no site da Secretária de 
Estado da Saúde do estado do Maranhão, mensalmente dando desta for-
ma publicidade aos insumos e equipamentos adquiridos com os valores 
arrecadados.

§1º - As multas, objeto dessa lei são as aplicadas em função 
do Decreto nº de °35.672 de 19 de março de 2020, e todos os demais 
decretados que forem editados sobre o mesmo assunto, até o fim de 
vigência do Estado de calamidade

§2º - Fica obrigado o Poder Executivo a gerir os recursos 
financeiros oriundos das multas, conforme dispõe o §1º desta lei em 
conta apartada do tesouro e incluída no portal da transparência, ficando 
vedada a transferência dos recursos depositados ao tesouro.

Artigo 4º - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa criar uma norma obrigando ao Poder 
Público a utilizar os recursos provenientes das multas aplicadas aos es-
tabelecimentos comerciais que infringiram o Plano do Maranhão, por 
conta do combate ao COVID-19, em todo o Estado do Maranhão. Estes 
são provenientes das multas que aplicadas no início do Decreto nº até 
°35.672 de 19 de março de 2020 o fim da sua vigência.

Com o presente projeto de lei os recursos provenientes das multas 
aplicadas aos estabelecimentos que descumpriram as medidas impostas 
pelo Plano do Maranhão, devem ser utilizadas única e exclusivamente 
na aquisição de insumos e materiais de cunho hospitalar a serem utili-
zados no combate a infecção de COVID - 19.

Nada mais justo que estes valores, impostos de certa forma pela 
epidemia de COVID,- 19 ajudem a suprimir as despesas hospitalares 
impostas pela doença em todo no nosso estado.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura por 
se tratar o tema de grande interesse público no combate a infecção de 
COVID-19 em nosso estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 10 de março de 2021. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual - DEM
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PROJETO DE LEI N° 137 / 2021

Dispões sobre as políticas de 
diagnóstico precoce e atendimento mul-
tiprofissional para pessoas com Trans-
torno Espectro Autista (TEA) no Esta-
do do Maranhão.

Art. 1º - O sistema de saúde, prestará atenção integral ao diag-
nóstico precoce e ao atendimento terapêutico multiprofissional de pes-
soas com Transtorno Espectro Autista (TEA).

Parágrafo único: A atenção integral que trata o “caput”, tendo 
como objetivo investimento no ser humano autista, consistirá nas se-
guintes diretrizes:

I- Desenvolvimento de programas e ações que visem diagnosticar 
precocemente o Transtorno Espectro Autista (TEA) de modo a permitir 
a indicação antecipada ao tratamento.

II- Desenvolvimento e participação da família da pessoa com au-
tismo na definição e controle das ações e serviços de saúde, nos termos 
da Constituição Federal e da Constituição Estadual;

III- Apoio a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e cien-
tífico voltados tanto ao aspecto da detecção precoce, quanto ao trata-
mento de base terapêutica e medicamentosa quando se fizer necessário;

IV- Disponibilização de equipe multi e interdisciplinar para trata-
mento médico nas áreas de pediatria, neurologia, psiquiatria e odontolo-
gia; e de tratamentos não médicos nas áreas de: psicólogo, fonoaudiólo-
go terapeuta ocupacional, profissional de educação física, fisioterapeuta 
e orientação familiar e de inclusão social;

V- Direito à medicação;
VI- Desenvolvimento de instrumento de informações, análise, 

avaliação e controle dos serviços de saúde abertos a participação da 
sociedade.

Art. 2º - O Poder Público poderá firmar convênio com entidades 
e clínicas afins, visando repasse de recursos para custeio ou remunera-
ção de serviços.

Art. 3º - As ações programáticas relativas ao Transtorno Espectro 
Autista (TEA), assim como as questões a ela ligada serão definidas em 
normas técnicas a serem elaboradas segundo critérios e diretrizes, esta-
belecidas nesta lei, garantida a participação de entidades e profissionais 
envolvidos com a questão, universidade pública e sociedade civil.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
a conta das

dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do palácio Manuel Be-

ckman, em São Luís, 15 de março de 2021. - Neto Evangelista - De-
putado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é considerado um trans-
torno do neurodesenvolvimento e, para todos os fins legais, também 
uma deficiência. O TEA é observado a partir de déficits na interação 
social, na comunicação interpessoal e no comportamento, que pode ser 
repetitivo e estereotipado.

A Lei Federal nº 13.438 de 26 de abril de 2017, altera a Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
tornando obrigatória a adoção, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de 
protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de riscos ao desen-
volvimento psíquico das crianças.

No seu Art. 1º O art. 14 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5o:

§ 5º É obrigatória a aplicação em todas as crianças, nos seus 
primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento 
construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediá-
trica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvi-
mento psíquico.” (NR).

O Transtorno de Espectro Autista em sua enorme complexidade, 
pode afetar, em graus variados, o processamento e a integração senso-
rial, a interação social recíproca, a comunicação verbal e não verbal, a 
regulação emocional e o comportamento.

Desde sua identificação, o autismo ainda permanece um campo 
de muitas questões em aberto e de muitas especulações. Sua causa não 
é conhecida. Há uma grande variedade de características e, como já 
mencionado, as pessoas que estão no espectro podem exibir grandes di-
ferenças entre si. O diagnóstico de TEA pode ser demorado e complexo. 
Cada caso é único e não há exames ou testes específicos para sua iden-
tificação. Segundo as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro do Autismo (2013), o diagnóstico do TEA 
permanece essencialmente clínico e é feito a partir de observações da 
criança e entrevistas com pais e/ou cuidadores.

A capacitação dos profissionais das áreas da Saúde e Educação 
para a identificação precoce de possíveis sinais indicativos de TEA é 
importante para que seja buscada a avaliação médica adequada. Como 
não há exames capazes de determinar o diagnóstico de TEA, são as 
manifestações clínicas, observadas pelos profissionais da área médica 
que determinam o diagnóstico desta condição.

O diagnóstico é fundamental para os encaminhamentos às tera-
pias necessárias e adequadas a cada caso, para orientar a inclusão esco-
lar, para garantir os direitos da pessoa com TEA, favorecer a comunica-
ção entre os profissionais, oferecer apoio à família e por muitos outros 
motivos.

A presente proposta pretende não só chamar a atenção para a 
questão, mas também propor diretrizes concretas para guiar o Poder 
Público na formulação e realização de políticas públicas para a criança 
autista, sem dúvida um dos segmentos mais carentes de cuidados espe-
cializados em nosso Estado.

Assim, diante da necessidade em nível Estadual da relevância e 
impacto que tal regulamentação trará às pessoas que possuem o referido 
transtorno, conto com o apoio dos nobres Deputados desta Casa Legis-
lativa, para a aprovação da matéria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 15 de março de 2021. - Neto Evangelista - Depu-
tado Estadual - DEM

PROJETO DE LEI Nº 138 / 2021

Dispõe sobre a disponibilização 
de brinquedos e equipamentos adap-
tados para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzidas em locais públi-
cos.

Art. 1º Os convênios entre o Estado e os Municípios ao remete-
rem recursos para reforma de praças, parques e outros locais públicos 
que tem por objetivo oferecer a pratica de esporte e lazer deverão prever 
a instalação de brinquedos e equipamentos adaptados para a utilização 
por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Parágrafo único: O projeto devera apresentara 5% (cinco por cen-
to) dos brinquedos e equipamentos de lazer adaptados

Art. 2º Os brinquedos e equipamentos deverão ser identificados 
delimitando sua finalidade e possibilitando a utilização com segurança 
e autonomia, considerando a condição especifica do seu publico alvo.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 11 de março de 2021. - Neto Evangelista - De-
putado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

A proposta tem como objetivo garantir que os espaços de uso 
público sejam espaços de inclusão de crianças e demais pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, pois elas têm direito às oportuni-
dades de lazer de maneira que possa atingir a mais completa integração 
social possível e o maior desenvolvimento cultural e social.

Brincar é um meio e um mecanismo para o bem-estar, a aprendi-
zagem, o desenvolvimento e traz diversos benefícios para as crianças e 
pessoas em geral.

O ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente em seu art. 16 que estabelece que a criança tem o direito 
a brincar, praticar esportes e divertir-se. A Constituição Federal, em seu 
art. 5º, caput, trata da isonomia, e determina que perante a Lei somos 
todos iguais e, em seu art. 6º assegura que o lazer em si é direito social.

Ainda de acordo com o art. 2° do Decreto Federal n° 3.298/99 diz 
que cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa 
com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos e entre eles 
está o lazer, como apontado acima também. O mesmo Decreto, no seu 
art. 6°, que trata das diretrizes da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, no seu inciso III também prevê a in-
clusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas particularidades, 
em diversas iniciativas governamentais, incluindo-se o lazer.

Vale destacar que a Norma Brasileira que trata da acessibilida-
de, NBR 9050/2004, define que um espaço só é considerado acessível 
quando pode ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de 
suas limitações.

A Lei Federal nº 10.098 de dezembro de 2000, também criou 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, dentre elas estabele-
ceu em seus artigos 3º e 4º:  

Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos 
parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e 
executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 
público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e 
mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de 
prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de 
promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida.

Portanto considerando todos esses apontamentos, justifica-se a 
aprovação deste projeto de suma importância, pois oportuniza o auto-
conhecimento, estimula as competências, gera resiliência, melhora a 
atenção e concentração, melhora a expressividade, incita à criatividade, 
desenvolve laços afetivos, aprende a viver em sociedade, além de trazer 
inúmeras melhorias para a saúde.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 11 de março de 2021. - Neto Evangelista - De-
putado Estadual - DEM

MOÇÃO Nº 026/2021
 
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 ao Dr Reynaldo Soares da Fonseca, parabenizando 
por assumir a presidência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, natural de São Luís, 
Reynaldo Soares da Fonseca é mestre em direito público pela Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutor em direito 
constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (Fa-
disp). 

Antes de chegar ao STJ, foi procurador do Estado do Maranhão, 
juiz de direito, juiz federal e membro do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1). Além das atividades na magistratura, é professor uni-
versitário e autor de vários livros e estudos jurídicos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de março de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 027/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno des-
te poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando 
extensa admiração ao Dr Daniel Blume, parabenizando por assumir 
como membro a Comissão do Colégio Permanente de Juristas da Jus-
tiça Eleitoral.

Parabenizo o Dr. Daniel Blume, que é advogado, Procurador do 
Estado do Maranhão de carreira e professor da Escola Superior da Ad-
vocacia da OAB. Foi Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
por dois biênios (2014/2015 e 2016/2017). Atualmente é Conselheiro 
Federal da OAB.  E recentemente assumiu a Comissão do Colégio Per-
manente de Juristas da Justiça Eleitoral, como uma vasta experiência no 
ramo do Direito Eleitoral. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr Da-
niel Blume, parabenizando por assumir como membro a Comissão do 
Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de março de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 126 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apre-
ciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar 
pelo falecimento do “Professor” como era carinhosamente conhecido, 
José Samuel de Miranda Melo Júnior. Homem público de carreira e 
valor inestimável, que prestou relevantes serviços ao nosso estado. 

Doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e Mes-
tre em Economia com ênfase em Comércio Exterior e Relações Inter-
nacionais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Professor 
da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) desde 2003, era espe-
cialista em Gestão Pública, pela Fundação João Pinheiro, e em Educa-
ção, pela UEMA.

Desse modo, quero manifestar minha solidariedade ao meu tio 
Samuel Melo, seu Pai, Aline Melo, esposa, aos seus filhos, irmãos, de-
mais familiares e amigos, rogando a Deus que possa dar forças para 
transformar toda a dor desta irreparável perda em fé e esperança. Opor-
tunidade que peço que seja enviado ao email: gab.adrianosarney@
gmail.com  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de março de 2021. – ADRIANO – 
Deputado Estadual - PV
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INDICAÇÃO N° 693 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 
inclusão imediata dos profissionais da Educação (professores, ges-
tores e servidores administrativos) no Plano Estadual de Vacinação, 
contemplando os educadores que atuam nos órgãos educacionais 
públicos e particulares do Estado do Maranhão

A finalidade é contemplar esses profissionais que contribuem 
para o desenvolvimento do Estado, e desse modo, o mais breve, as es-
colas possam retomar suas atividades, preservando aqueles que estão na 
linha de frente, em contato com os alunos diariamente.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 694 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 
que tome as devidas providências para a instalação de uma estru-
tura de Delegacia da Mulher na cidade de Raposa do Estado do 
Maranhão.

O objetivo é que toda a grande ilha de cidade seja contemplada 
pelo atendimento especializado de uma delegacia da Mulher, havendo 
um tratamento humanizado e mais eficaz sobre o combate a crimina-
lidade em relação a violência contra as mulheres maranhenses, nesse 
caso, contra aquelas que residem na Grande Ilha.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 695 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 

que se proceda a liberação de recursos para o custeio das ações de 
prevenção e combate ao Covid-19 no município de São João dos 
Patos.

Ocorre que a situação de enfrentamento da COVID tem sido de-
safiador para os gestores municipais, que precisam se virar de todas 
as formas possíveis para gerenciar essa crise, e como a autoreceita é 
pequena demais, os repasses feitos pelos governos federais e estaduais, 
são fundamentais para amenizar os gastos dessa pandemia. Desta for-
ma, a liberação de recursos por parte do Estado do Maranhão ajudará 
muito nesse momento de necessidade e urgência.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 696 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 
que tome as devidas providências para a instalação de uma estrutu-
ra de Delegacia da Mulher na cidade de Paço do Lumiar do Estado 
do Maranhão.

O objetivo é que toda a grande ilha de cidade seja contemplada 
pelo atendimento especializado de uma delegacia da Mulher, havendo 
um tratamento humanizado e mais eficaz sobre o combate a crimina-
lidade em relação a violência contra as mulheres maranhenses, nesse 
caso, contra aquelas que residem na Grande Ilha.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 697 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 
que se proceda a liberação de recursos para o custeio das ações 
de prevenção e combate ao Covid-19 no município de Presidente 
Dutra.

Ocorre que a situação de enfrentamento da COVID tem sido de-
safiador para os gestores municipais, que precisam se virar de todas 
as formas possíveis para gerenciar essa crise, e como a autoreceita é 
pequena demais, os repasses feitos pelos governos federais e estaduais, 
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são fundamentais para amenizar os gastos dessa pandemia. Desta for-
ma, a liberação de recursos por parte do Estado do Maranhão ajudará 
muito nesse momento de necessidade e urgência.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 698 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com 
para que SEJA ANTECIPADO PARA MÊS DE ABRIL O PAGA-
MENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ES-
TADUAIS, CASO SEJA COMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO 
FINANCEIRO.

O objetivo é amenizar os prejuízos sofridos pelos cidadãos ma-
ranhenses que nesse momento estão sofrendo muito com a redução de 
seus vencimentos por todos motivos cristalinos que se observa com a 
crise na Saúde Nacional e também maranhense. O País está parado eco-
nomicamente e luta para vencer esse mal terrível que assola o mundo.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do 
Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, 
para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instru-
mento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 699/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando adoção de me-
didas para reestabelecer a sinalização de trânsito da avenida litorânea, 
tendo em vista completa ausência de placas e simbologias capazes de 
orientar motoristas e transeuntes.  A medida objetiva evitar acidentes, 
justificando, dessa forma, a presente. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 700/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, para reforçar nosso 
pedido solicitando a instalação de hospitais de campanha, em especial, 
nos grandes centros tais como a região metropolitana da grande ilha e a 
cidade de Imperatriz.

Em vista do crescente aumento de casos de COVID-19 registra-
dos nos últimos dias, a medida permitirá atendimento digno para a po-
pulação maranhense. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 701/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São 
Luís - SMTT, Senhor José Cláudio Costa Ribeiro, solicitando ado-
ção de medidas para reestabelecer a sinalização de trânsito da avenida 
litorânea, tendo em vista completa ausência de placas e simbologias 
capazes de orientar motoristas e transeuntes.  A medida objetiva evitar 
acidentes, justificando, dessa forma, a presente. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 702/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Segurança com Cidadania - 
SEMUSC, Senhor Marcos Affonso, com o fito de solicitar isolamento 
e sinalização de risco bem como as devidas medidas administrativas 
em imóvel localizado na Rua Adelman Correia no terreno onde identi-
fica-se o antigo Clube Jaguarema uma vez que a estrutura se encontra 
comprometida oferecendo risco à sociedade.

Com a intensificação das precipitações advindas do período chu-
voso, os problemas na localidade se agravaram causando risco eminen-
te de derrocada.  Outro ponto a ser observado é que em virtude do de-
sabamento de algumas partes da estrutura do muro, o imóvel acaba por 
servir de esconderijo para assaltantes e usuários de entorpecentes como 
relatado por muitos moradores. 
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Dessa forma, justifica-se a presente indicação.   
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de março de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 703/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella solicitando os serviços de Pavimentação Asfáltica 
na Travessa Jerusalém, no bairro do Jardim São Cristóvão.

Ocorre que a situação, já problemática, foi acentuada em razão da 
chegada do período chuvoso na Ilha, fato que contribui para a prolifera-
ção de doenças, além do caos na trafegabilidade de pessoas e veículos. 
Dado o exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 704/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, 
Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, Sr. David Col Debella, solicitando a inserção da 
Av. Beta, localizada no Parque Atenas, no plano de pavimentação e 
recuperação asfáltica de ruas e avenidas do município. Ressalta-se 
que a referida avenida é importante elo entre bairros com grande fluxo 
como Parque Atenas, Cohajap, Cohama e Vinhais.

A problemática já perdura por vários meses conforme relatos dos 
moradores e, com a chegada do período chuvoso, o prejuízo financeiro 
no conserto de automóveis, assim como o risco de acidentes, tornaram-
-se recorrentes. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes 
no local. 

Dado o exposto, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de março de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 705/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 

Dino, e ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte – DNIT, Sr. Glauco Henrique Fer-
reira da Silva, solicitando, urgentemente, reparos na área do KM 108, 
localizada entre os povoados Colombo e Pindoval, na BR-135. 

Ocorre que em face do desgaste da camada asfáltica e com a che-
gada do período chuvoso em muitos trechos da pista, diversos buracos 
se formaram. Inclusive, no último dia 09/03/2021, houve um acidente 
em que um motorista foi surpreendido com um buraco e na tentativa 
de desviar acabou colidindo de frente com uma carreta e veio a óbito.

Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local e 
por tal razão justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 706/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella solicitando o serviço de recuperação e pavimen-
tação asfáltica nas ruas do Parque Aurora no Bairro do Cohatrac.

Em razão de encetamento do período chuvoso no município, a 
situação asfáltica da região, já comprometida, foi realçada. Fato este 
que contribui para diversos prejuízos aos moradores que se expõem, 
ainda, à proliferação de doenças, devido ao acúmulo de água parada nas 
erosões. Dado o exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO N° 707 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, encaminhe a presente Indicação ao Excelentís-
simo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública, Jefferson 
Miller Portela e Silva, e a Excelentíssima Senhora Secretária de Es-
tado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando a estes que adotem as 
medidas legais e administrativas necessárias, com a maior brevidade 
possível, para a instalação da “Patrulha Maria da Penha” no Muni-
cípio de Açailândia.

 Justifica-se o pedido para que seja assegurada, também, a integri-
dade de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência 
doméstica e familiar naquele município, com a disponibilização de via-
turas e efetivo policial para o atendimento especializado às denúncias 
de violência contra as mulheres bem como dar maior efetividade às 
medidas protetivas determinadas pela Justiça, assegurando o respeito à 
vida e à integridade física e psicológica das mulheres de Açailândia e 
região. Sabe-se que, nos últimos anos, aumentaram muito as agressões 
tanto físicas quanto psicológicas contra elas, com a prática de homicí-
dios, inclusive. Sabe-se, também que, às vezes, quando eram ameaça-
das ou mesmo agredidas, se sentiam inseguras e não denunciavam as 
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violências sofridas principalmente porque não tinham a certeza de que 
o conflito seria resolvido de forma eficiente e seguro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de março de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 708 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, encaminhe a presente Indicação ao Excelentís-
simo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública, Jefferson 
Miller Portela e Silva, e a Excelentíssima Senhora Secretária de Es-
tado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando a estes que adotem as 
medidas legais e administrativas necessárias, com a maior brevidade 
possível, para a instalação da “Patrulha Maria da Penha” no Muni-
cípio de Presidente Dutra.

Justifica-se o pedido para que seja assegurada, também, a integri-
dade de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência 
doméstica e familiar naquele município, com a disponibilização de via-
turas e efetivo policial para o atendimento especializado às denúncias 
de violência contra as mulheres bem como dar maior efetividade às 
medidas protetivas determinadas pela Justiça, assegurando o respeito 
à vida e à integridade física e psicológica das mulheres de Presidente 
Dutra e região. Sabe-se que, nos últimos anos, aumentaram muito as 
agressões tanto físicas quanto psicológicas contra elas, com a prática 
de homicídios, inclusive. Sabe-se, também que, às vezes, quando eram 
ameaçadas ou mesmo agredidas, se sentiam inseguras e não denuncia-
vam as violências sofridas principalmente porque não tinham a certeza 
de que o conflito seria resolvido de forma eficiente e seguro.

São Luís/MA, 11 de março de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 709/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, Sr. 
Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Sr. David Col Debella solicitando a inserção de ruas 
e avenidas do bairro Divineia no plano de pavimentação e recuperação 
asfáltica do município. Ressalta-se que a referida região é importante 
elo entre bairros com grande fluxo como Olho D’água, Vila Luizão, 
Santa Rosa e Sacavém.

Com a chegada do período chuvoso, a situação se agravou. O pre-
juízo financeiro no conserto de veículos assim como o risco de aciden-
tes tornou-se recorrente. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções 
no local. Dado o exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 15 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 710/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, o senhor 
Júlio César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recupe-
ração e Manutenção da Malha Viária, o senhor Roberto Murad 
Moucherek e ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Servi-
ços Públicos e Urbanismo, o senhor André Luiz de Oliveira Cruz, 
a inserção da Avenida Japonesa, localizada no bairro Cohabiano, no 
plano de pavimentação e recuperação asfáltica das ruas e avenidas do 
Município de São José de Ribamar.

O período chuvoso de 2021 está contribuindo para o agrava-
mento da situação na região, que expõe os moradores à dificuldade de 
locomoção, mau cheiro e risco de proliferação de doenças. Assim, jus-
tifica-se a presente.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 711/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino, 
e ao Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro 
Alves, solicitando, com urgência, implantação de mais medidas de 
apoio ao setor de bares e restaurantes para o enfrentamento da 
pandemia.

Dentre as medidas, se viáveis, a possibilidade de isenção da con-
ta de água dos estabelecimentos por três meses, isenção de débitos na 
água, desde o início da pandemia, isenção de ICMS para o setor e tam-
bém de IPVA de veículos dos estabelecimentos.

No contexto de Pandemia da COVID-19, doença que ultrapas-
sou as questões de saúde e atingiu sobremaneira a economia mundial, 
a classe sofre com o aumento das restrições para a economia e a cir-
culação de pessoas. Razões estas que justificam renovar os olhares e 
políticas para a causa.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

Ata da Nona Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no dia nove de março de dois mil e vinte 
e um.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adriano,  Andreia Martins Rezende, An-
tônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florên-
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cio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Mi-
cal Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pro-
fessor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ri-
cardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Adelmo Soares, 
Ana do Gás, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, 
Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rildo Amaral, Roberto 
Costa e Zé Inácio Lula O Presidente, em nome do povo e invocando 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): Antônio Pereira, Professora Socorro 
Waquim, Vinícius Louro, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Não 
havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado a este 
turno dos trabalhos, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quando o 
Presidente anunciou, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 123/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 
sobre a alteração e transformação de Cargos Comissionados da estrutu-
ra administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
dá outras providencias. Com parecer favorável da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJC) este projeto foi aprovado e enca-
minhado à sanção governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, 
regime de urgência, foi aprovado contra o voto do Deputado Ariston 
e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda, o 
Projeto de Lei nº 103/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que obriga refinarias, distribuidoras e revendedoras de Gás Liquefei-
to de Petróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem informações 
de preços ao PROCON/MA, e dá outras providências, com pareceres 
favoráveis oferecidos pela (CCJC) e pala Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento 
nº 112/2021, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja in-
cluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei 
nº282/2020, de sua autoria. Os Requerimentos n°s 018/2021, 023/2021, 
de autoria do deputado Wellington do curso,  foram retirados a pedido 
do autor, assim como os Recursos do Deputado Wellington do Curso, 
contra a decisão da Mesa que indeferiu os Requerimentos nºs: 087 e 
107/2021, de sua autoria. Submetidos à deliberação da Mesa, foi deferi-
do o Requerimento nº 111/2021, de autoria do Deputado Edson Araújo, 
solicitando que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do 
Senhor Altemiro Gomes  de Almeida, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 28 de fevereiro do corrente ano; 113/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, subscrito pelos Deputados Adriano, Duarte Júnior 
e Neto Evangelista, solicitando que seja enviada mensagem de pesar 
aos familiares do Senhor José Samuel Melo júnior, pelo seu falecimen-
to, ocorrido no dia 02 de março do corrente ano. Sendo indeferidos pela 
Mesa os Requerimentos nºs 114/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior, solicitando ao Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Braide e 
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, Senhor 
Cláudio Ribeiro, informações sobre o aumento da frota de ônibus na 
capital; 115/2021, de mesma autoria, solicitando ainda informações so-
bre a quantidade e respectivas lotações dos leitos disponibilizados para 
tratamento da Covid 19. O Autor recorreu da decisão da Mesa e os res-
pectivos 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 aprovada, será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 09 de março de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 021/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.041/2021

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor Nelson Ângelo Pi-
quet, natural da Alemanha.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Em-
presário Nelson Ângelo Piquet, natural de Alemanha.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Resolução pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça 
imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

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

P A R E C E R Nº 004/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

105/2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa atra-
vés da Mensagem Governamental nº 010/2021, datada de 02 de março 
de 2021, que Institui o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA).

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constituciona-
lidade e legalidade (Parecer nº 122/2021), vem agora o Projeto a esta 
Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos 
do Regimento Interno, nos termos do inciso V, do art. 30, no que diz 
respeito ao serviço público da administração estadual direta e indireta.

Para efeitos no disposto do presente Projeto de Lei, fica instituído, 
no âmbito do Poder Executivo, o Programa Agente Jovem Ambiental 
(AJA), que tem por finalidade promover a inclusão social e ambiental 
de jovens maranhenses por meio do estímulo à participação em projetos 
socioambientais sustentáveis, visando contribuir com a preservação do 
meio ambiente, estimular o protagonismo juvenil e o desenvolvimento 
de competências e habilidades, além de ampliar as oportunidades de 
geração de renda e melhoria da qualidade de vida, que será executado 
e monitorado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, sob coordenação técnica da Escola Ambiental do 
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Maranhão. 

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios norteadores da Ad-
ministração Pública, que impõe a execução de serviços públicos com 
presteza, perfeição e rendimento funcional, bem como a reorganização 
da estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução 
das atividades, visando a eficiência da Administração, portanto, a pro-
posição de Lei é meritória. 

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 

105/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  
aprovação do Projeto de Lei nº 105/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 16 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe                                        ______________________
Deputado Ariston Ribeiro                                        ______________________
Deputado Marco Aurélio                                         ______________________
____________________________                           ______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           

______________________                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 035/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 166/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a utilização, pelos 
Órgãos do Estado do Maranhão, de veículos apreendidos pelo Poder 
Judiciário. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, comprovado o interesse 
público na utilização de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer 
outros meios de transporte utilizados para a prática de crimes no âmbito 
do Estado do Maranhão e apreendidos pelo Poder Judiciário por senten-
ça de perdimento de bens transitada em julgado, os órgãos de polícia 
civil, militar, penal e rodoviária, bem como demais órgãos do Estado 
do Maranhão e de seus municípios, poderão requerer a transferência 
definitiva da propriedade para deles fazer uso, sob sua responsabilidade 
e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial e 
ouvido o Ministério Público.  

Consta da justificativa do autor, que o objetivo dessa propositura 
de lei é regulamentar a matéria, oferecendo às Polícias Civis, Militar, 
Militar Rodoviária e Penal, do Estado do Maranhão, subsídio material 
para o exercício de suas competências constitucionais, ao mesmo tem-
po em que conferiria uma destinação útil a milhares de veículos. De 

acordo com informações disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do 
Maranhão, somente nos anos de 2019 e 2020, mais de 240 (duzentos 
e quarenta) veículos apreendidos. Esses carros, motos e caminhões 
abarrotam os depósitos públicos e acabam sucateados, destruídos pela 
ação do tempo e pela falta de manutenção necessária. Enquanto isso, as 
polícias do Estado do Maranhão e guardas municipais das cidades que 
possuem a instituição se encontram em situação difícil, com falta de 
recursos e de aparato para concluir investigações e para atividades de 
policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

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.

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”.    

   
Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-

mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativo é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa a serem 
adotadas pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais Mulheres 
na Política, que ficará a critério do Poder Executivo.

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 Legisla-
tivo dos Estados Federados.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos modificações em alguns dispositivos, na forma de substituti-
vo, objetivando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

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

nº 166/2020, na forma  de substitutivo, por não vislumbrar nenhuma 
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 166/2020, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em  16  de março de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto  
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 166/2020

Dispõe sobre a utilização, pelos 
órgãos do Estado do Maranhão, de veí-
culos apreendidos pelo Poder Judiciário 
e dá outras providências.

Art. 1º - Comprovado o interesse público na utilização de veí-
culos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte 
utilizados para a prática de crimes no âmbito do Estado do Maranhão e 
apreendidos pelo Poder Judiciário por sentença de perdimento de bens 
transitada em julgado, os órgãos de polícia civil, militar, penal e rodo-
viária, bem como demais órgãos do Estado do Maranhão e de seus mu-
nicípios, poderão requerer a transferência definitiva da propriedade para 
deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua con-
servação, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público.  

Art. 2º - O pedido, que deverá ser realizado pelo dirigente máxi-
mo das polícias civil, militar, penal, rodoviária, e dos demais órgãos do 
Estado do Maranhão, deverá ser endereçado à Corregedoria Geral de 
Justiça, responsável pelo depósito judicial de bens, e conter a exposição 
fundamentada da requisição.

Art. 3º - Após o deferimento do pedido de transferência defini-
tiva do bem, o órgão para o qual foi destinado procederá a sua identi-
ficação para efeito de controle, ficando a manutenção, abastecimento e 
fiscalização de uso sob sua responsabilidade. 

Parágrafo único - Os veículos destinados à Polícia Militar, à 
Polícia Militar Rodoviária e à Polícia Penal do Maranhão, deverão ser 
caracterizados para utilização ostensiva, enquanto os destinados à Polí-
cia Civil poderão ser utilizados de modo ostensivo ou descaracterizado, 
conforme sua finalidade investigativa. 

Art. 4º - Os órgãos de segurança pública terão prioridade sobre 
a transferência definitiva da propriedade de veículos, embarcações, 
aeronaves e quaisquer outros meios de transporte requeridos.

Parágrafo único – Não havendo requisição dos órgãos de segu-
rança pública e demonstrado o interesse público, o juiz poderá transferir 
definitivamente o bem para os demais órgãos públicos do Estado do 
Maranhão e de seus municípios que o requeiram.

Art. 5º - Declarada a transferência definitiva da propriedade do 
veículo, embarcação, aeronave ou qualquer outro meio de transporte, o 
juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle 
a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em 
favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento 
de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para 
a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

Art. 6º - Comprovado interesse público, os veículos apreendidos 
e removidos para os pátios do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado poderão ser utilizados pela 
autoridade de polícia judiciária, sob sua responsabilidade, desde que 
vise a conservação e mediante autorização judicial após manifestação 
do Ministério Público.  

Parágrafo único: Para efeito do disposto no caput do art. 1º desta 
Lei serão considerados os veículos apreendidos que: 

I - passaram por vistoria e exame pericial; 
II - não tiveram identificada procedência ou proprietário; 
III - com numeração original adulterada; e 
IV - não foram reclamados pelo proprietário. 
Art. 7º - A autorização da utilização dos veículos que trata esta 

Lei deverá obedecer ao disposto no § 11, do art. 62 da Lei Federal nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 8º - Revoga-se integralmente a lei estadual 10.227 de 15 de 
abril de 2015.

Art. 9º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 037 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 169/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Adriano, que  dispõe sobre a implementação 
de protocolos de prevenção e acolhimento aos casos de violência do-
méstica contra mulheres e crianças durante o estado de calamidade 
decretado em razão da pandemia do COVID-19.

Em suma a Proposição de Lei, sob exame, prevê que o Estado 
deverá instituir programa de atenção às sobreviventes de violência 
doméstica em isolamento social ou quarentena, com o objetivo de con-
tatar por ligação telefônica e por aplicativo WhatsApp todas as mulheres 
que informaram terem sofrido de violência doméstica nas delegacias 
especializadas de defesa da mulher, bem como entrar em contato com 
todas as pessoas denunciantes maus tratos contra menores.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, 
veda início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentá-
ria Anual, senão vejamos:

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

mentária Anual.
Ademais, a preocupação primária da análise da propositura de 

lei decorre da regulação de atos e procedimentos administrativos, ma-
téria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade administrativa 
do Estado, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 
Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do Poder Legislativo, 
a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado
na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de 

Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente admi-
nistrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do Poder 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administra-
ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

Portanto, cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao 
legislador, instituir programa de atenção às sobreviventes de violência 
doméstica em isolamento social ou quarentena, objeto da propositura de 
Lei. Trata-se de atuação administrativa que é fundada em escolha po-
lítica de gestão, na qual é vedada intromissão de qualquer outro poder. 

É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder 
Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela 
em atos de planejamento, organização, direção e execução de ativida-
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des inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder Legislativo, 
de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normati-
vos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes, 
padecendo de inconstitucionalidade formal. 

  Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

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

169/2020, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 169/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 15 de março de 2021.
                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa 
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 085 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 619/2019, de autoria do Senhor Wellington 

do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos pacientes em fila de espera 
que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames 
e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos 
da rede pública de saúde e de instituições conveniadas prestadoras de 
serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, a Secretaria de Estado da 
Saúde poderá atualizar, semanalmente, as listagens, detalhando a quan-
tidade de pacientes atendidos à movimentação do número de inscrições 
e a situação de cada paciente, em relação à sua lista específica, a serem 
publicadas na página Oficial do referido Órgão e nos espaços virtuais 
das Regionais de Saúde do Estado.

Como podemos observar, a preocupação primária da análise da 
propositura de Lei decorre da regulação de atos e procedimentos admi-
nistrativos, matéria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade 
administrativa do Estado, cuja organização, funcionamento e direção 
superior cabe ao Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do 
Poder Legislativo, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da 
CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado
na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual, reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente ad-
ministrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do 
Poder Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Admi-
nistração. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina 
legislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na Jurisprudência, que ao 
Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que 
se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução 
de atividades inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder 
Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, 
atos normativos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes, 
padecendo de inconstitucionalidade formal. 

Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2021   15
art. 6º, da Constituição Estadual.

No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional.

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

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

619/2019, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 619/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16  de março de 2021.                                                           
                                                                                                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                                   
                                                             
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 086/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n°. 079/2020 de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “suspende incentivos fis-
cais já concedidos pelo estado do maranhão e dá outras providências”.

A proposição, em síntese, estabelece que ficam suspensos, pelo 
prazo de noventa dias após a publicação desta lei, os incentivos fiscais 
concedidos pelo Estado do Maranhão às empresas, nas seguintes moda-
lidades: Anistia, Remissão, Moratória, Redução da base de cálculo, 
Concessão de crédito presumido, Transação e Outras modalidades 
de incentivos fiscais previstos em legislação nacional e estadual e 
que resultem em redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus do 
imposto.

Além disso, determina que as suspensões só poderão ser realiza-
das aos incentivos fiscais vigentes por tempo indeterminado, excluindo, 
ademais, as isenções tributárias.

 Por último, dispõe que as micro e pequenas empresas definidas 
pela Lei Complementar Federal nº 123 de 2006 não serão atingidas pela 

suspensão estabelecida no caput deste artigo.
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 altera-
do, 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 afastando 
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 Po-
deres, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 2º 
da Constituição da República.

Por último, o inciso VII, do art. 1º da Proposição em análise, 
pretende estender a suspensão à benefícios de âmbito Nacional, entre-
tanto, cabe ressaltar que os Estados não possuem competência tributária 
para tanto, tendo em vista que apenas o ente político responsável pela 
concessão, possuem o poder de suspendê-los ou revogá-los, sob pena 
de violação do pacto federativo estabelecido pela Carta Magna de 1988.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar ao reali-
zar suspensão de benefícios fiscais de âmbito Estadual, invade matéria 
de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual, res-
ponsável por estabelecer a política fiscal, orçamentária e financeira do 
Estado, além de violar o pacto federativo, ao estender a suspensão aos 
benefícios de âmbito Nacional (art. 1º, VII, do PL).

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

079/2020, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 079/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.                                                           
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Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                               
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 088 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 657/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a obrigação de divulgar em material 
próprio o valor destinado pelo patrocínio de eventos quando os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pú-
blica e Tribunal de Contas forem seus patrocinadores.

 Consta na justificativa da presente propositura de Lei que, a 
atuação da Administração Pública deve se pautar pelos princípios ins-
culpidos no artigo 37, da Constituição Federal de 1988, e no artigo 19, 
da Constituição Estadual. É papel desta Casa Legislativa zelar pela mo-
ralidade administrativa, seja internamente ou através do denominado 
controle externo, garantido pelo artigo 51, da Carta Estadual.

A presente proposição de Lei, não cria qualquer restrição no cam-
po do patrocínio estatal, tampouco impõe alguma espécie de controle 
ao patrocínio público. O que se determina é que, em recebendo valores 
advindos do erário estadual, os eventos informem o montante recebido, 
o que visa conferir ênfase aos princípios basilares da Administração 
Pública, reforçando a necessidade de observância às Constituições Fe-
deral e Estadual, além de respeito às previsões da Lei Federal nº 8.429 
de 1992, como bem esclarece o autor da propositura de Lei.

Com efeito, a matéria da presente proposição, resguarda a 
efetividade do princípio da Administração Pública, previsto consti-
tucionalmente: Princípio da Publicidade, senão vejamos:

Constitucional Federal de 1988.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação da EC 
19/1998) [...]

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
(Redação da EC 19/1998) [...]

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a infor-
mações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 
XXXIII; (Incluído pela EC 19/1998)

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

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

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

nº 657/2019, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 657/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de março de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares                                                               
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  089 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade, do Projeto de Lei n° 601/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que dispõe sobre cadastro de compra, venda ou troca 
de cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores, materiais de 
alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em geral, para 
quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

A Proposição de Lei, em análise, estabelece que os ferros-velhos 
e todos os locais onde se pratique a comercialização de cabo e fio de 
cobre, arames, baterias, transformadores, materiais de alumínio, tubos 
e tampos metálicos e peças metálicas em geral, para quaisquer finalida-
des no Estado do Maranhão, deverão emitir nota fiscal de entrada, nos 
termos do Regulamento do ICMS-MA, e preencher cadastro específico 
de compra, venda ou troca, identificando o vendedor e o comprador.

Além disso, o estabelecimento que não cumprir o disposto na 
presente proposição fica sujeito, cumulativamente, às seguintes penali-
dades: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); apreensão de todo mate-
rial identificado como cabo de cobre, alumínio, baterias e transforma-
dores; e em caso de reincidência, o cancelamento da sua inscrição no 
cadastro de contribuinte do ICMS.

Por último, determina que o órgão controlador e fiscalizador das 
disposições contidas na proposição será definido pelo Poder Executivo 
quando da regulamentação.

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 de Lei que se apre-
senta, é de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, 
jurídicas ou regimentais quanto à sua escolha.
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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.

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

Em consonância com isso, a União, Estados e Distrito Federal 
legislar concorrente sobre direito econômico, produção, consumo e 
responsabilidade por danos ao consumidor (incisos I, V e VIII do 
art. 24, da CF/1988).

Nesse contexto, “[...] Cumpre ao Estado legislar concorrente-
mente, de forma específica, adaptando as normas gerais de “pro-
dução e consumo” e de “responsabilidade por dano ao (...) con-
sumidor” expedidas pela União às peculiaridades e circunstâncias 
locais[...].”(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em 
assegurar a determinada agente ou grupo de pessoas à propositura do 
ato normativo que especificar. 

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: [...] Parágrafo único- A iniciativa parlamen-
tar sobre projetos envolvendo 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)”.

A proposição em análise, não possui qualquer espécie de re-
núncia de receita, uma vez que apenas dispõe sobre o cadastro de 
compra, venda ou troca de cabo e fio de cobre, arames, baterias, trans-
formadores, materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças 
metálicas em geral, para quaisquer finalidades no Estado do Maranhão. 

Em última análise, qualquer membro ou comissão da Assembleia 
Legislativa possui competência para iniciar o processo legislativo es-
tadual em matéria tributária, quando não implicar em renúncia 
fiscal (LC n°101/00, art.14), conforme aplicação do art. 43, parágrafo 
único da Constituição do Estado do Maranhão.

Ultrapassando os aspectos formais, o art. 97, VI, da CTN dispõe 
que somente lei pode estabelecer “V - a cominação de penalidades 
para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas;”.

Dessa forma, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco em 
arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica. 

Não obstante, observa-se que Projeto de Lei busca, além disso, a 
concretização do princípio da capacidade contributiva (justiça fiscal) e 
isonomia tributária previstos no §1° do art. 145 e inciso II do art. 150 
da Carta Maior de 1988, respectivamente, na medida que exige  cadas-
tro específico de compra, venda ou troca, identificando o vendedor e 
o comprador, além da obrigação de emitir notas fiscais de entrada de 
todas as operação realizadas.

Nessa senda, a proposição possui o condão de desestimular o 
comercio ilegal de mercadorias recicláveis adquiridas de forma ilícita, 
fixando valores das multas e demais penalidades, em caso de descum-
primento da Legislação, observando para tanto o princípio da capacida-
de contributiva e justiça tributária. 

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 o exposto, votamos favoravelmente pela constitucionali-

dade, legalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 601/2019.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
601/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.                                              
 
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 090 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 090/2021, de autoria do Senhor Deputa-
do Wellington do Curso, que Institui e Inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão “ Novembro Azul Pet”, a ser comemo-
rado, anualmente, no  mês de novembro.

Registra a Justificativa do autor, que a Campanha “Novembro 
Azul Pet”, em paralelo às ações realizadas para os homens, tem como 
proposta chamar a atenção dos tutores para a importância dos exames 
em cães machos com o objetivo de diagnosticar as doenças que aco-
metem a próstata, principalmente dos animais de meia-idade a idosos. 

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.
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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 090 /2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 094 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 086/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que  Institui a Campa-
nha “ Oftalmologista na Escola.

  Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a campa-
nha “Oftalmologista na Escola”, com o objetivo de promover a realiza-
ção de exames oftalmológicos nos alunos das escolas públicas estaduais 
localizadas no Estado do Maranhão, com ênfase nos das séries iniciais 
do ensino fundamental.

A campanha de que trata a propositura de lei em epigrafe, poderá 
ser desenvolvida pelo Poder Público Estadual.

Consta na justificativa do autor que a grande maioria das crianças 
brasileiras em idade escolar nunca passou por exame oftalmológico. As 
causas mais comuns de acuidade visual reduzida em escolares são os 
erros de refração a hipermetropia, o astigmatismo e a miopia e estra-
bismo. A detecção precoce destes problemas possibilita a sua correção 
ou minimização, visando o melhor rendimento global da criança em 

idade escolar. 
    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”.       

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativo é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa a serem 
adotadas pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais Mulheres 
na Política, que ficará a critério do Poder Executivo.

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. 

    Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei origi-
nal, sugerimos modificações em alguns dispositivos, na forma de subs-
titutivo, objetivando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

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

nº 086/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
086/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 086/2021
Institui a Campanha “Oftalmolo-

gista na Escola”, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º Fica instituída a Campanha “Oftalmologista na Escola”, 
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no âmbito do Estado do Maranhão, com o objetivo de promover a rea-
lização de exames oftalmológicos nos alunos das escolas públicas esta-
duais, com ênfase nos das séries iniciais do ensino fundamental. 

Art. 2º Para a consecução da Campanha de que trata a presente 
Lei, o Poder Público Estadual, poderá firmar convênios e/ou parcerias 
Universidades, Prefeituras Municipais Organizações não Governamen-
tais, Entidades Religiosas, Cooperativas e Associações, que realizem 
atividades relacionadas à educação. 

Art. 3º 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   097 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 103/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Obriga refinarias, distribuidoras e revende-
doras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial a 
fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, e dá outras 
providências. 

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
bem como parecer de mérito favorável da Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos, com emenda modificativa apresentada pelo Senhor 
Deputado Duarte Júnior.

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

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

Ordinária nº 103/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
103/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 16  de março de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI Nº  103/2019

Obriga refinarias, distribuidoras e 
revendedoras de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) para uso residencial a fornecerem 
informações de preços ao PROCON/MA, 
e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º As refinarias, distribuidoras, revendedoras que 
ofertam gás liquefeito de petróleo (GLP), de uso residencial, padrão 
P13, 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:

I - O atendimento das necessidades dos consumidores, 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.

II - Os direitos básicos dos consumidores, em especial:
a) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados 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 

qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de meca-
nismos alternativos de solução de conflitos de consumo.

IV- A boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores.

V - A observância da ordem econômica, coadunando o prin-
cípio da livre iniciativa com a defesa do consumidor e com os prin-
cípios do Estado Democrático de Direito brasileiro como os ditames 
de igualdade, justiça social e dignidade da pessoa humana.

  VI - A adoção de medidas que visem a prevenção de 
práticas comerciais abusivas, a exemplo da formação de cartel e do 
aumento arbitrário de lucros.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

 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 ca-
nal 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, comercializado 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 Após o recebimento dos valores de que trata o art. 2º, 
o PROCON/MA poderá divulgar o resultado dos 10 (dez) preços mais 
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baixos, indicando os respectivos revendedores/fornecedores pratican-
tes, com o objetivo de garantir a identificação destes aos consumidores.

 Art. 4º Fica proibida a troca de qualquer tipo de comunica-
ção sobre preços de venda com concorrentes visando à uniformização, 
majoração ou manutenção de preços de revenda de gás de cozinha resi-
dêncial.

CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES

Art. 5º O não atendimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-
frator à aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
por descumprimento, com aplicação em dobro em caso de reincidência, 
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.

Art. 6º Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, 
de qualquer natureza, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a 
sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e 
aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior 
a cinco anos.

Art. 7º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das 
penalidades competem ao PROCON/MA.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publi-
cação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 099/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 261/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que cria diretrizes para o 
Auxílio Emergencial destinado às Pequenas Empresas, Microempresas, 
Microempreendedores Individuais e Instituições Filantrópicas, e dá ou-
tras providências.

Em síntese, a propositura estabelece o valor do Auxilio Emer-
gencial, a ser estabelecido conforme conveniência e disponibilidade do 
Estado ou das Municipalidades, deverá ser de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) para Microempresas e Microempreendedores Individuais; e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para Pequenas Empresas e Instituições Filan-
trópicas.

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 or-
çamentária. V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias 
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.

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 altera-
do, nesta matéria, sem sua prévia anuência. (...)

De mais a mais, o Programa, em análise, viola o disposto no arts. 
16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez 
que cria despesa de caráter continuado por um período superior a dois 
exercícios financeiros.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, se afastando da natureza 
de norma diretiva, prescrevendo a implantação de política governamen-
tal, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder Executivo 
e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos Poderes, 
fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 2º, da 
Constituição da República.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar visa criar 
programa ou ação governamental (gestão pública), ao invés de criar 
norma de natureza diretiva, uma vez que possui matéria relativa à or-
ganização administrativa e atribuições das Secretarias de Estado ou 
outros órgãos da administração pública estadual (art. 43 incisos III e V, 
da CE/89), violando o princípio constitucional da reserva de iniciativa 
e, por conseguinte, o princípio da separação dos poderes (parágrafo úni-
co, do art. 6º, da CE/89), 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 

261/2020, por encontrar-se eivado de inconstitucionalidade formal.
 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 261/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

15 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                       
 Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior 
Deputado Doutor Yglésio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 101 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 638/2019, de autoria do Senhor Wellington 
do Curso, dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada de ani-
mais domésticos nos processos de reintegração de posse e de demolição 
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de imóveis.

Na repartição de competências constitucionalmente prevista, fi-
cou estabelecido que compete aos entes federativos, de forma comum, 
o dever de preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VII, CF/88), e 
que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição (art. 24, VI, CF/88).

Desta forma, a proposta do projeto de lei em análise se apresenta 
constitucional, inclusive no tocante à iniciativa parlamentar, visto que 
não esbarra em nenhuma hipótese de iniciativa privativa do Poder Exe-
cutivo prevista no art. 43 da Constituição Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, votamos favoravelmente pela constitucionali-

dade, legalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 638/2019.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 638/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista                                                                   
                                                             
Vota a favor                                             Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 102/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
549/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe 
sobre acesso prioritário aos profissionais de Medicina em ferry boat 
e embarcações similares do transporte intermunicipal de passagei-
ros no âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece que o profissional de 
medicina no exercício da profissão terá prioridade no embarque nas 
embarcações tipo ferry boat e similares no transporte intermunicipal de 
passageiros no âmbito do Estado do Maranhão.

Além disso, determina que cada embarcação reservará duas va-
gas por travessia, e na hipótese de uso destas, a empresa fica obrigada a 
comprovar que o beneficiário é excedente.

Por último, determina que a proposição compreende todos os 
transportes aquaviários intermunicipais de passageiros no âmbito do 
Estado do Maranhão, inclusive os realizados nos rios, lagos, lagoas e 
baías, que operam em linhas regulares, inclusive travessias.

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 de Lei que se apre-
senta 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.

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I, 
do art. 24, da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia 
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de 
cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União, 
Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito 
econômico. Controle das doações de sangue e comprovante da regulari-
dade. Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI 3.512, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 23-
6-2006.)

Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

Todavia, inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculia-
ridades (§3°, do art. 24, da CF/88).

Assim sendo, o Estado poderá exercer sua competência plena em 
virtude da ausência de normas gerais acerca da matéria em apreciação 
(Direito Econômico).

Quanto ao conteúdo, a Corte Suprema já decidiu que “[...] 
Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constitui-
ção enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado 
e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o 
Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos 
seus artigos 1º, 3º e 170.[...] (STF - ADI: 1950 SP , Relator: EROS 
GRAU, Data de Julgamento: 03/11/2005, Tribunal Pleno, Data de Pu-
blicação: DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00052 
LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-
153).

Em sintonia com isso, apesar da Constituição assegurar a livre 
iniciativa (art. 170, da CF/88), por outro lado determina o art. 196, 
da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, o acesso 
igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação. 

Além disso, o princípio em epígrafe caracteriza-se por ser norma 
cujo comando está voltado tanto ao legislador ordinário, como para o 
intérprete na aplicação da norma ao caso concreto.

Nessa senda, Celso Bandeira de Melo aduz que (O conteúdo Jurí-
dico do princípio da Igualdade, 3° edição, 2010, p. 10) “A lei não deve 
ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador 
da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cida-
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dãos”.

Desse modo, a Carta da República veda tão somente discrimi-
nação arbitrária sem razões ou critérios, impedido a concessão de pri-
vilégios, o que não é o caso, uma vez que o profissional de saúde se 
encontra no exercício de suas funções.

Ademais, não podemos olvidar que a proposição não se trata de 
isenção de tarifas de concessão e permissão do serviço público de trans-
porte intermunicipal de passageiros, o que poderia ocasionar o desequi-
líbrio econômico-financeiro dos contratos, por consequência, compro-
metendo a manutenção do próprio sistema de prestação da atividade.

Portanto, a proposição em análise não possui nenhum vício mate-
rial de constitucionalidade, pois valoriza e contribui para concretização 
e promoção dos serviços e ações de saúde no Estado do Maranhão.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 549/2019, 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, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 549/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.
Presidente:  Deputado Adelmo Soares                                                                
Relator: Deputado Neto Evangelista
             
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 105/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Institui a campanha perma-
nente de combate ao assédio e à violência contra mulheres nos eventos 
culturais e esportivos realizados no Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a campanha 
permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres nos 
eventos culturais e esportivos realizados no Estado do Maranhão.

Nos termos da presente proposição de Lei, são ações da cam-
panha permanente contra o assédio e a violência contra a mulher: a 
realização de campanhas educativas de enfrentamento e denúncia ao 
assédio e a violência contra mulheres, por meio de entrega de folhetos 
informativos e anúncios no sistema de som do evento; a divulgação de 
vídeos ou reprodução de áudios que combatem o assédio e a violência 
contra mulher, durante parte dos intervalos dos eventos esportivos e 
culturais; a divulgação dos telefones dos órgãos públicos de amparo e 
de atendimento às mulheres vítimas de assédio e de violência; a desti-
nação de local especializado para recebimento de denúncias de assédio 
e de violência sofrida por mulheres no próprio evento.

 Consta na justificativa, que a medida ora proposta visa o amparo 

às mulheres vítimas de assédio e de violência em eventos esportivos ou 
culturais. Esse amparo será viabilizado por meio da destinação de local 
especializado para recebimento de denúncias de assédio e de violência 
sofridas por mulheres no próprio evento.

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

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

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

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

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

nº 061/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
061/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 109/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto Lei nº 564/2019, de autoria do 
Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que “Altera o Art. 42 da Lei nº 
8.528 de 07 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal 
e de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras 
Providências.”

Segundo a Justificativa da presente proposição de lei, atualmente, 
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no Estado do Maranhão há diversos projetos legalmente autorizados 
para a supressão de vegetação, porém pela defasagem da atual legis-
lação ambiental estadual, os empreendimentos arcam com o passivo 
ambiental e econômico-financeiro gerado por essa atividade, que pode 
ser superado pelo Projeto de Lei em comento, tendo em vista que o 
mesmo se justifica pela flexibilização no prazo de implementação 
e execução do PSS (Plano de Suprimento Sustentável) das pessoas 
jurídicas utilizadoras de  grande volume de material lenhoso.

 Assim sendo, a presente proposição autoriza o órgão ambiental 
estadual competente a estender por até 10 anos o suprimento de 
matéria prima florestal em oferta no mercado devidamente licen-
ciadas, in verbis:

Art. 42. As empresas industriais que utilizam grande quantidade 
de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano 
de Suprimento Sustentável – PSS, a ser submetido à aprovação do Ór-
gão Ambiental do Estado competente, conforme critérios e parâmetros 
a serem fixados pelo órgão estadual, em regulamento.

§ 1º. O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de 
matéria-prima florestal para atividade industrial.

§ 2º. O Plano de Suprimento Sustentável – PSS incluirá, além das 
informações contidas nos termos do regulamento, no mínimo:

 I – programação de suprimentos de matéria-prima florestal anual;
II – indicação das áreas de origem de matéria-prima florestal 

georreferenciadas;
III – cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando 

o PSS incluir suprimentos de matéria-prima florestal oriunda de terras 
pertencentes a terceiros;

IV – Cadastro Ambiental Rural das Áreas de origem da matéria-
-prima florestal.

§ 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta 
no mercado: 

I – na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas con-
dições e durante o período, não superior a 10 (dez) anos, previstos no 
PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso III 
do § 2º;

II – no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio 
de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do Sistema, o 
suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual 
em que conste a localização das florestas e as quantidades produzidas.

III – O órgão estadual competente deverá estender o prazo 
estabelecido no inciso I deste artigo para até 10 (dez) anos, em ha-
vendo oferta de matéria prima florestal no mercado, proveniente de 
atividades legalmente autorizadas ou licenciadas.

§ 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras 
que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha 
estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de 
florestas plantadas ou PMFS e será parte integrante do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento, respeitado o disposto no 
III, do § 3º, deste artigo.

§ 5º. Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, 
os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de 
enquadramento das empresas industriais no disposto no caput.

Com efeito, trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente, 
tema sobre o qual os estados membros estão autorizados a legislar pela 
Constituição da República, nos termos do art. 24, VI, §§ 1° a 4°.

Segundo o citado artigo, fauna, conservação da natureza e pro-
teção do meio ambiente e da saúde são matérias de competência legis-
lativa concorrente. Ou seja, conforme os citados §§ 1º a 4º do mesmo 
artigo, que à União compete editar as normas gerais, cabendo aos es-
tados membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo 
disposições específicas, em função das respectivas peculiaridades, e 

editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regu-
lados por lei federal.

Assim, à vista dos dispositivos mencionados, resulta inequívo-
ca a competência estadual para dispor normativamente sobre o tema; 
todavia, tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição 
pretende modificar ações executivas da política pública estadual flores-
tal, a princípio, a proposição se insere no âmbito daquelas de iniciativa 
privativa do Governador a que se refere do art. 43 da Constituição do 
Estado do Maranhão. 

Ou seja, não cabe ao Legislativo Estadual a competência para 
dispor sobre organização, estruturação e atribuições daquela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), fato que, 
torna os dispositivos do art. 42 da proposição formalmente inconstitu-
cional.

Esclareça-se que, em nível estadual a Lei nº 8.528, de 07 de 
dezembro de 2006, dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à 
Biodiversidade no Estado do Maranhão, estabelecendo, desde então, 
o cumprimento de metas para autosustentação de florestas próprias a 
empreendimentos de grande porte que dependam de matéria-prima de 
base florestal, senão vejamos:

Art. 41. A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercia-
lize, beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto 
da flora em volume anual igual ou superior a 8.000 m³ (oito mil me-
tros cúbicos) de madeira, 12.000 st (doze mil estéreos) de lenha ou 
4.000 mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos seus resíduos ou 
subprodutos, fica obrigada à programação de plantio e/ou consumo de 
demais florestas de produção, considerando o consumo anual, a partir 
do ano de 2.007, de forma crescente de 10% (dez por cento) ao ano, de 
forma que, até o ano de 2.015, seja alcançados 80% (oitenta por cen-
to) de sua auto-sustentabilidade, sendo-lhe facultado o consumo de até 
20% (vinte por cento) de aproveitamento de produtos e subprodutos de 
formação nativa autorizado pelo Órgão Florestal do Estado para uso 
alternativo do solo.

Ademais, com advento da Lei Estadual nº8.598, de 04 de maio 
de 2007, que criou o Cadastro de Atividade Florestal, composto pelo 
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do 
Estado do Maranhão – CEPROF-MA e pelo Sistema de Comercializa-
ção e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORAMA, institui-se 
o prazo de 5 a 10 anos para que as siderúrgicas e outras empresas 
à base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima florestal se 
suprissem de florestas próprias, litteris:

“(...) Art. 42. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, 
à base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria prima florestal, são 
obrigados a manter florestas próprias para exploração racional ou a 
formar, diretamente ou por intermédio de empreendimento dos quais 
participem, florestas destinadas ao seu auto-suprimento, devendo as 
mesmas submeterem ao Órgão Ambiental do Estado competente, para 
sua aprovação, o Plano Anual de Suprimento – PAS, conforme crité-
rios e parâmetros a serem fixados pelo órgão estadual competente, em 
regulamento.  

(...)
§ 1º A autoridade competente fixará para cada empresa o 

prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, 
dentro dos limites de 5 a 10 anos (grifo nosso).”

Mais recentemente, o Código Florestal Brasileiro, Lei Federal 
nº12.651, de 25 de maio de 2012, estabeleceu que os Planos de Supri-
mentos Sustentável - PSS se utilizem exclusivamente de matéria-pri-
ma oriunda de florestas plantadas ou de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável – PMFS, literalmente:

Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantida-
de de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar 
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Plano de Suprimento Sustentável - PSS, a ser submetido à aprovação 
do órgão competente do Sisnama.

(...)
§ 4º O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras 

que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha 
estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de flo-
restas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento.

Diante dessas considerações, constata-se que as sucessivas mu-
danças legislativas propostas para estender o prazo para o cumprimento 
das metas do PSS, como quer a presente proposição, tem gerado pre-
juízos incalculáveis à proteção ambiental no Maranhão, vez que a cada 
protelação de prazo os empreendimentos mantem-se abastecidos por 
suprimentos florestais de origem nativa das florestas maranhenses, fato 
que, inclusive vai de encontro com a legislação federal de caráter geral 
citada acima, pois, não há amparo legal federal à flexibilização no prazo 
de implementação e execução do PSS (Plano de Suprimento Sustentá-
vel). 

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

564/2019, por encontrar-se contrário às normas constitucionais em vir-
tude de vício de formal e material. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 564/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

16 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                                
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                      
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 110/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade o Projeto de Lei nº 164/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre punição adminis-
trativa para atos de racismo e LGBTIFOBIA praticados nos estádios de 
futebol do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de lei,   os clubes de futebol do 
Estado do Maranhão serão punidos administrativamente por ação ou 
omissão, por atos de racismo, LGBTIfobia, injúria racial e injúria LGB-
TIfóbica cometidos por seus torcedores ou membros no âmbito dos es-
tádios de futebol do Estado do Maranhão, sem prejuízo da ação penal 
cabível contra o ofensor.

A Constituição Federal instituiu o sistema de repartição de com-

petências entre os entes da federação, sendo que legislar sobre direito 
penal coube privativamente para a União, na forma do art. 22, I, senão 
vejamos:

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

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”.
Ademais, a Constituição Federal em seu art. 5º, XLVI, prevê  que 

a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras me-
didas, a multa. Para sua instituição, portanto, somente por lei federal, 
editada pelo Congresso Nacional.

Como demonstrado na justificativa da proposição em análise, o 
Supremo Tribunal Federal equiparou as condutas como crime de racis-
mo, possuindo a devida punição na forma da legislação federal vigente. 

Ratifica esse entendimento as disposições da Lei nº 9.615/1998, 
em essência as constantes no Capítulo VII, que disciplina sobre a Justiça 
Desportiva, com as devidas punições, estabelecidas na norma federal.

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

164/2020, por encontrar-se contrário às normas constitucionais em vir-
tude de vício de formal e material. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 164/2020, contra o voto do Relator.

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

em 15 de março de 2021.  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                             
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº111 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto Lei nº 243/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Dr. Yglésio, que “dispõe sobre a utilização e inserção 
do símbolo da pessoa com visão monocular nas placas de atendimento 
prioritário e dá outras providências. 

Segundo a Justificativa, o presente projeto de lei tem por objetivo 
igualar as pessoas com visão monocular aos demais beneficiários do 
atendimento prioritário. “Sabe-se que a visão monocular se enquadra 
como deficiência física, o que já foi reafirmando em entendimento do 
Supremo Tribunal Federal na análise de casos que envolviam candida-
tos com visão monocular se enquadram nos requisitos de pessoa com 
deficiência para inscrição em concurso [...]”. 

Contextualiza, ainda, o autor:
A visão monocular é caracterizada pela capacidade de uma 

pessoa conseguir enxergar apenas através de um olho, possuindo, 
com isso, noção de profundidade limitada, redução de campo pe-
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riférico. Além disso, várias pessoas possuem déficit visual no seu 
único olho vidente.  Essa pessoa apresenta dificuldades devido ao 
desequilíbrio provocado pela falta de visão periférica, ou seja, à 
limitação de sua noção de distância de profundidade e de espaço, 
comprometendo a sua coordenação motora, o que dificulta ter um 
equilíbrio considerado normal. Isso acarretará também em outras 
dificuldades e consequências, como andar em locais com obstáculos 
altos e baixos, andar numa rua que contém buracos, colidir com 
outras pessoas numa rua, dificuldades para pegar um ônibus no 
ponto (pela dificuldade em ver o trajeto e destino final do veículo), 
necessitando, muitas vezes, do auxílio de outras pessoas.

De acordo com o art. 1º, é obrigatória a inserção do símbolo da 
visão monocular, em todos os locais públicos e privados do Estado do 
Maranhão, especialmente nas placas que sinalizam o atendimento prio-
ritário. 

Nos termos do art. 24, inciso XIV, da Carta Magna, compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente so-
bre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A Constituição Estadual, por sua vez, no art. 12, inciso I, “b”, 
determina que compete ao Estado cuidar da saúde,  da assistência públi-
ca, proteger e garantir as pessoas portadoras de deficiência de qualquer 
natureza.

Assim, à vista dos dispositivos mencionados, resulta inequívoca 
a competência estadual para dispor normativamente sobre a matéria; ca-
bendo, ainda, salientar que é lícito à Assembléia Legislativa deflagrar o 
processo legislativo a ela pertinente, porquanto inexiste, no caso, norma 
instituidora de reserva de iniciativa a qualquer dos Poderes do Estado.

Ademais, referida proposição também tem subsídio jurídico no 
que determina o art. 1º da Lei Estadual nº 9.206, de  07 de junho de 
2010, in verbis:

Art. 1º Fica classificada, nas normas que descrevem os qua-
dros de deficiência física, mental, auditiva e visual, dentre outras, 
adotadas pelo Estado do Maranhão, a Visão Monocular, como de-
ficiência visual. 

Como se vê, apesar das presentes garantias já existirem em nossa 
legislação, as pessoas com deficiência visual ainda enfrentam diversas 
barreiras, que impedem o seu acesso a direitos e serviços. 

Nesse sentido, a título de informação, é preciso lembrar que atual-
mente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1615/2019, 
conhecido popularmente como “Lei Amália Barros”, o qual classifica a 
visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, e assegura 
aos seus portadores os benefícios previstos na legislação da pessoa com 
deficiência. O referido projeto já foi aprovado pelo Senado Federal e 
encontra-se na Câmara dos Deputados em regime de urgência no Plená-
rio, se aprovado irá para a sanção presidencial.

Assim sendo, a previsão da presente proposição de inserção do 
símbolo da pessoa com visão monocular nas placas de atendimento 
prioritário é pertinente, a fim de que a pessoa com deficiência visual 
saiba, e a comunidade também, que referidos cidadãos possuem essa 
prioridade. 

Portanto, a proposição, sob exame, é matéria de natureza legisla-
tiva e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no Art.42, 
da CE/89, podendo adentrar ao ordenamento jurídico. 

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

nº 243/2020, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 

por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 243/2020, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de março de 2021. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 112 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade o projeto de Lei nº 191/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Adriano, que institui o recebimento de comuni-
cação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por intermédio 
de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcio-
namento durante a vigência do estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão.

 Nos termos da presente propositura de lei, as farmácias e droga-
rias que permanecerem em funcionamento, enquanto perdurarem os 
efeitos do estado de calamidade pública no Estado de Maranhão, 
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela CO-
VID-19, ficam autorizados a receber denúncias de violência domésti-
ca, encaminhando-as imediatamente para as autoridades competentes 
adotarem com urgência as medidas protetivas necessárias e cabíveis, 
que poderá ser realizada de forma presencial ou por telefone pelo(a) 
atendente nos estabelecimentos acima indicados.

No ordenamento jurídico estadual existe a Lei nº 10.852, de 16 
de maio de 2018, que institui o Programa de Atendimento Integral à 
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. 

A presente proposição visa, sem esbarrar em qualquer norma 
constitucional, dar maior garantia à previsão legal acima, estabelecen-
do uma nova formatação para denúncia no período de isolamento social 
decorrente do novo coronavírus. 

Desta forma, considerando que a Constituição Federal tem como 
fundamento a dignidade da pessoa humana e visa garantir a igualda-
de material, tratando os desiguais de forma desigual, na medida das 
suas desigualdades, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 
191/2020.

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

nº 191/2020, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
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do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 191/2020, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de março de 2021. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 113/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei n° 
319/2020, de autoria do Senhor  Deputado Dr. Yglésio, determina o ca-
dastro de empresas na plataforma “consumidor.gov.br” para viabilizar 
a mediação via internet, pela Secretaria Nacional do Consumidor, dos 
conflitos de consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 
do decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

A proposição, em síntese, estabelece que as empresas fornece-
doras de produtos e serviços, atuantes no Estado do Maranhão, serão 
obrigadas a efetuar cadastro próprio na plataforma “Consumidor.gov.
br” para viabilizar a mediação, via internet, dos conflitos de consumo 
notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do Decreto no 2.181, 
de 20 de março de 1997, com exceção dos fornecedores que demonstre 
baixo volume das demandas nos Órgãos de Defesa do Consumidor ou 
que o cadastramento não venha a facilitar a resolução de conflitos com 
o consumidor.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (inciso V e VIII do 
art. 24 da CF/1988).1

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o 
caso (§1º, art. 24 da CF/88).

A Suprema Corte já decidiu que:
A competência do Estado para instituir regras de efetiva pro-

teção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). 
Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica, 
adaptando as normas gerais de “produção e consumo” e de “res-
ponsabilidade por dano ao (...) consumidor” expedidas pela União 
às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação 
impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da 
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de com-
bustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 

1  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 consumi-
dor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico;[...]

estampado na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 6, VII, 
do CDC, estabelece que são direitos básicos dos consumidores, dentre 
outros “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados”. 

Com efeito, o art. 22, do CDC, estabelece que “os órgãos pú-
blicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a forne-
cer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 
contínuos”. Assegurando, ademais, que os fornecedores de produtos e 
serviços prestados aos consumidores serão compelidos a cumprir todas 
as obrigações disposta no Código de Defesa do Consumidor, e, assegu-
rando a reparação dos danos causados nos casos de descumprimento, 
total ou parcial (art. 22, parágrafo único, do CDC).

Além disso, o Diploma Consumerista estabelece que os órgãos 
públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados 
de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente, sendo que a divul-
gação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 
(art. 44, do CDC).

Em sintonia com isso, o art. 34, do Decreto nº 2.181, de 20 de 
1997, garante ao consumidor o direito de apresentar reclamação quais-
quer dos órgãos oficiais de proteção e defesa do consumido por escrito, 
ou qualquer meio de comunicação válido.

 Nesse contexto, como intuito de garantir e facilitar o acesso ao 
direito constitucional de petição dos consumidores (art. 5º, XXXIV, da 
CF), a Portaria nº 15, de 27 de março de 2020, determinou a criação 
do cadastro de empresas na plataforma “Consumidor.gov.br”, para via-
bilizar a mediação, via internet, dos conflitos de consumo notificados 
eletronicamente, nos termos do art. 34 do Decreto no 2.181, de 20 de 
março de 1997. 

Por esse prisma, a ampliação da obrigatoriedade de efetuar 
cadastro na plataforma “Consumidor.gov.br” para viabilizar a me-
diação, via internet, dos conflitos de consumo notificados eletronica-
mente, nos termos do art. 34 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 
1997, das empresas que atuam no Estado do Maranhão,  encontra-se 
no âmbito de competências dos Estados para legislar sobre critérios 
complementares visando adequar as peculiaridades e circunstân-
cias locais, definidos pela legislação federal em matéria que envolve 
direito do consumidor, sem invadir, portanto, a competência geral da 
União (§1º, do art. 24 da CF/1988).

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao pro-
jeto de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infra-
constitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do 
consumidor, viabilizando a mediação de reclamações realizadas pelos 
consumidores por meio eletronicamente.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 319/2020, 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, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 319/2020, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                                
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                             
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 118 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise 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.

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

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela re-
jeição da propositura de Lei, conforme rejeitada na Reunião desta Dou-
ta Comissão, realizada no dia 02 de março do corrente ano, nesta Casa 
Legislativa, em que pese os propósitos do autor do Projeto de Lei e do 
Relator designado anteriormente.

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

pela rejeição do Projeto de Lei em comento.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
583/2019,  nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 119 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Duarte Junior, que  determina  que às conces-
sionárias de serviços públicos de água e energia elétrica a expedir 
notificação prévia acompanhada de Aviso de Recebimento (AR) co-
municando a realização de inspeção no medidor e instalações do 
consumidor em todo o Estado do Maranhão.

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

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela re-
jeição da propositura de Lei, conforme rejeitada na Reunião desta Dou-
ta Comissão, realizada no dia 02 de março do corrente ano, nesta Casa 
Legislativa, em que pese os propósitos do autor do Projeto de Lei e do 
Relator designado anteriormente.

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

pela rejeição do Projeto de Lei em comento.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
009/2021,  nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Ciro Neto      

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 120 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 023/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Rildo Amaral, que Dispõe sobre financiamen-
to e aquisição facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por 
servidores públicos efetivos ativos e inativos, militares e pensionis-
tas do Estado do Maranhão, com pagamento de parcelas mensais 
por meio de consignação em folha e da outras providências.

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

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela 
aprovação da propositura de Lei, conforme aprovada na Reunião desta 
Douta Comissão, realizada no dia 02 de março do corrente ano, nesta 
Casa Legislativa, em que pese os propósitos do Relator do Projeto de 
Lei designado anteriormente.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição 
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a maté-
ria constante do Projeto de Lei não viola os princípios constitucionais.

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

023/2021, de iniciativa do Senhor Deputado Rildo Amaral.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 023/2021,  
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 122/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 105/2021, 

de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa através da 
Mensagem Governamental nº 010/2021, datada de 02 de março de 
2021, que Institui o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA).

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído, no 
âmbito do Poder Executivo, o Programa Agente Jovem Ambiental 
(AJA), que tem por finalidade promover a inclusão social e ambiental 
de jovens maranhenses por meio do estímulo à participação em projetos 
socioambientais sustentáveis, visando contribuir com a preservação do 
meio ambiente, estimular o protagonismo juvenil e o desenvolvimento 
de competências e habilidades, além de ampliar as oportunidades de 
geração de renda e melhoria da qualidade de vida, que será executado 
e monitorado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, sob coordenação técnica da Escola Ambiental do 
Maranhão.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III 

(organização administrativa) e 64, incisos II e V (dispor sobre a organi-
zação e o funcionamento da administração do Estado, na forma da Lei), 
ambos da Constituição Estadual.

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 idealizado por Montesquieu. O cerne da fiscalização do 
Poder Legislativo vem da ideia que os atos da administração pública 
devem ser acompanhados pelo povo.

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou 
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder 
Executivo a praticar determinado ato, como no presente caso.

A proposição de lei está legitimada e obedece aos ditames consti-
tucionais, além do inquestionável mérito da propositura.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei em análise.                

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 105/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 105/2021,  
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.                                       
            

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  123/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 050/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Dr Yglésio, que dispõe sobre a aplicação de sanção adminis-
trativa à pessoa que se sobrepuser na ordem definida para os grupos 
prioritários definidos a partir do plano de nacional de operacionalização 
da vacina contra à covid-19.

 Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, fica garantido ao ci-
dadão maranhense o direito à manutenção na ordem de vacinação dos 
grupos prioritários contra a COVID-19, definida no “Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina contra a COVID-19”, destacando-se as 
sanções previstas nesta propositura de lei serão impostas por meio de 
processo administrativo, nos termos da legislação vigente, asseguran-
do-se o contraditório e a ampla defesa.

Registra a justificativa do autor que objetiva garantir direito aos 
maranhenses na manutenção da ordem na fila de vacinação contra a 
COVID-19, impondo sanções para àqueles que de qualquer forma bur-
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larem as prioridades definidas no Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina contra a COVID-19.  

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e 
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos 
entes 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.  

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

     Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugeri-
mos 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, 
com a supressão do artigo 5º do presente Projeto de Lei.

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 050/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação, na forma do substitutivo, em anexo a 
este Parecer.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
050/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.    
                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista                                                                   
                                                             
Vota a favor                                                       Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  124/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e ju-

ridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 332/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre o funcionamento de 
academias de musculação e demais estabelecimentos de Condiciona-
mento Físico, Iniciação e Prática Esportiva, de Ensino de Esportes e de 
Recreação Esportiva.

 Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, o funcionamento das 
academias de musculação e demais estabelecimentos de condiciona-
mento físico, iniciação e prática esportiva, ensino de esportes e recrea-
ção esportiva se sujeita ao disposto nesta Lei e somente poderão funcio-
nar sob a responsabilidade técnica de um profissional com graduação 
superior em educação física, sendo devidamente habilitado.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e 
defesa da saúde pública, matéria de competência concorrente dos 
entes 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.  

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

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 332/2020 e, por 
conseguinte pela sua aprovação. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
332/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em  16 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 Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 125/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 128/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que propõe aos hospitais e clínicas 
particulares que atuam no âmbito do Estado do Maranhão a informarem 
relatório diário com a quantidade de leitos disponíveis para pacientes 
com COVID-19 ao PROCON/MA, e dá outras providências.

Registra a justificativa do autor que o Projeto de Lei sob exame 
visa garantir ao cidadão o acesso a informações sobre a quantidade de 
leitos dos hospitais particulares, pois a rede pública já divulga esses 
dados diariamente. Destacando, portanto, o princípio da transparência, 
o qual consagra que o consumidor tem o direito de ser informado de 
forma clara, precisa e inequívoca sobre todos os aspectos de serviço 
ou produto exposto ao consumo, traduzindo-se assim no princípio da 
informação, conforme já estabelece o art. 6º, III da Lei Federal nº 8.078 
de 11 de setembro de 1990. (Código de Defesa do Consumidor).

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a prote-
ção ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes 
da federação, nos termos dos art. 24, VIII:

“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; [...]”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). A justifica-
tiva razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que animou o 
Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes com atri-
buições legislativas para melhor atender as tutelas dos consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se 
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

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.

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

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

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

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

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exame 
está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V e VIII, da 
CF/88, bem como, com o Sistema de Proteção ao Consumidor, instala-
do pela Lei Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor).  
Portanto, a matéria tem amparo constitucional e legal. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
128/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 127/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 137/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre as políticas de 
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diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para pessoas com 
Transtorno Espectro Autista (TEA) no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe tem como objetivo o investimento 
no ser humano autista e consistirá nas seguintes diretrizes: desenvolvi-
mento de programas e ações que visem diagnosticar precocemente o 
Transtorno Espectro Autista (TEA) de modo a permitir a indicação 
antecipada ao tratamento; desenvolvimento e participação da família 
da pessoa com autismo na definição e controle das ações e serviços de 
saúde, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual; 
apoio a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e científico voltados 
tanto ao aspecto da detecção precoce, quanto ao tratamento de base te-
rapêutica e medicamentosa quando se fizer necessário; disponibilização 
de equipe multi e interdisciplinar para tratamento médico nas áreas de 
pediatria, neurologia, psiquiatria e odontologia; e de tratamentos não 
médicos nas áreas de: psicólogo, fonoaudiólogo terapeuta ocupacional, 
profissional de educação física, fisioterapeuta e orientação familiar e de 
inclusão social; direito à medicação; desenvolvimento de instrumen-
to de informações, análise, avaliação e controle dos serviços de saúde 
abertos a participação da sociedade.

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

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder 
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes concretas para 
guiar o Poder Público na formulação e realização de políticas públicas 
para a criança autista, sem dúvida um dos segmentos mais carentes de 
cuidados especializados em nosso Estado, como bem justifica o autor 
da propositura de lei.

Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre 
a proteção e defesa da saúde pública, em especial, das pessoas com 
Transtorno Espectro Autista (TEA), matéria de competência con-
corrente dos entes 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;”
 A medida, objeto da propositura de lei, versa sobre o direito cole-

tivo à saúde que deve ser atendido por meio de políticas públicas, em to-
dos os níveis da Federação brasileira (União, estados, Distrito Federal e 
municípios), pelo Sistema Único de Saúde. Torna-se necessária a busca 
pela expansão efetiva do direito social à saúde, no intuito de se alcançar 
um sistema de saúde mais justo, igualitário e universal. Mas, para isso 
cabe ao Estado (nos três entes da federação) formular e implementar 
políticas públicas que garantam a efetividade do Direito à saúde, tendo 
em vista, principalmente a existência de conflitos entre os  preceitos  

constitucionais  e   fatores  relacionados  às  desigualdades  sociais,  
problemas orçamentários e éticos, bem como interesses econômicos. 

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma inter-
pretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos 
Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

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

do Projeto de Lei nº 137/2021, por não possuir nenhum vício formal 
nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
137/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 128/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 110/2020, de autoria da Senhora Deputada Mical Damas-
ceno, que estabelece as Igrejas e os Templos de qualquer culto como 
atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado do 
Maranhão.

Em suma a propositura de Lei sob exame, estabelece as igrejas e 
templos de qualquer culto ou crença como atividade essencial em pe-
ríodos de calamidade pública no Estado do Maranhão, sendo vedada 
qualquer determinação de fechamento total dos referidos locais, con-
forme art. 5º, I e III da Constituição do Estado do Maranhão, podendo 
ser realizada a limitação do número de pessoas presentes nos templos 
religiosos, de acordo com a gravidade da situação e desde que por de-
cisão devidamente fundamentada pela autoridade competente, devendo 
sempre ser mantida a possibilidade de atividades presenciais, tanto ad-
ministrativas como litúrgicas, ainda que com limitações, em tais locais.

 Com efeito, a Constituição Federal, no art. 19, I, e a Constituição 
Estadual do Maranhão, no art. 5º, I, estabelecem que o poder público 
não pode embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos e igrejas. 
Permite-se, sim, a colaboração, no caso de interesse público, como é o 
caso atual em que se encontra o Brasil. Senão, vejamos:

“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:



  32       TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2021                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 32
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus represen-
tantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, 
a colaboração de interesse público;(...)”

“Art. 5º - É vedado ao Estado e ao Município:
 I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus represen-
tantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 
lei, a colaboração de interesse público;(...)”

 No âmbito infraconstitucional a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Em seu art. 3º, §§ 8º e 9º, há a determi-
nação de que as medidas previstas, quando adotadas, deverão resguar-
dar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades 
essenciais, que serão disciplinadas pelo Executivo Federal por decreto. 

Por fim, 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 
10.292, de 25 de março de 2020, para considerar, dentre outras ativida-
des, a atividade religiosa de qualquer natureza como essencial, obedeci-
das as determinações do Ministério da Saúde. 

       Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao pro-
jeto de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infra-
constitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o orde-
namento jurídico pátrio, visto que a propositura de lei visa contemplar 
tão somente o estabelecimento das Igrejas e os Templos de qualquer 
culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no 
Estado do Maranhão em lei própria.   

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 110/2020, 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, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
110/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de março de 2020.    

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  129 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto 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.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente 
com Emenda Aditiva, bem como parecer de mérito favorável da Co-
missão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de 
Trabalho. 

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

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

OrdináriaBnº 372/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

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

dania, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação 
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, 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 16 de março de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares

Voto a favor                                                                   Voto contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   __________________________
Deputado Ciro Neto                                                        __________________________
Deputado Duarte Júnior                                                  __________________________
Deputado Wendell Lages                                                __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                              __________________________

PROJETO DE LEI Nº 372/2020
 
Dispõe sobre o funcionamento e a 

gestão dos mercados públicos estaduais 
e consolida as normas pertinentes ao as-
sunto.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam disciplinadas as atividades comerciais exercidas 
no âmbito dos mercados públicos, áreas e espaços de domínio do po-
der público estadual, passando as atividades dos ocupantes das bancas, 
boxes e lojas nos mercados públicos a serem regidas pelas disposições 
desta Lei, e demais normas aplicáveis à espécie.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
 
I – Mercados públicos: prédios públicos destinados à comercia-

lização de gêneros alimentícios e prestação de serviços similares, rea-
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lizadas em varejo;

II - Feirante: profissional responsável por trabalhar nos mercados 
na comercialização de produtos e mercadorias, ocupando a condição de 
Permissionário;

III - Banca: espaço público em formato de mesa que se destina à 
comercialização de produtos e mercadorias;

IV - Boxes: espaço público fechado instalado em Mercados Pú-
blicos que se destina à comercialização de produtos e mercadorias;

V - Lojas: estabelecimento de venda ou comércio de produtos e 
mercadorias;

VI- Permissão de uso de bem público: ato administrativo unilate-
ral, discricionário, precário, precedido de avaliação, por meio do qual a 
Administração Pública, com fundamento no interesse público, consente 
que determinada pessoa utilize privativamente bem público;

VII – Permissionário: pessoa física ou jurídica que dentro das 
normas de qualificação da presente Lei, obtenha a devida Permissão de 
Uso dos compartimentos dos Mercados Públicos de Comercialização.

Parágrafo único. Ficam excetuados desta Lei, os Centros de 
Distribuição.

Art. 3º Ficam os Mercados Públicos destinados à venda direta ao 
público consumidor, de produtos advindos da agricultura familiar, que 
detenham caráter alimentar, artesanal e/ou industrializado.

Art. 4º Cabe à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Pesca – SAGRIMA coordenar, executar, operacionalizar e definir as 
normas complementares aplicáveis ao abastecimento e a melhoria dos 
processos tecnológicos, de gestão e de desenvolvimento dos Mercados 
do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Poderá a SAGRIMA delegar a gestão dos mer-
cados a terceiros, mediante licitação ou chamamento público, a quem 
caberá, no exercício de suas funções:

I – realizar a gestão, a organização, a orientação, a supervisão e a 
fiscalização dos serviços internos dos mercados, de forma a possibilitar 
o total e adequado aproveitamento das instalações;

II - avaliar o cumprimento exato das finalidades e normas cons-
tantes da presente Lei, especificamente:

a) zelar pela observância dos horários determinados para comer-
cialização, entrada e saída de mercadorias, carga e descarga de produtos 
e equipamentos;

b) desenvolver atividades de natureza educativa junto aos per-
missionários.

CAPÍTULO II
DA PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Art. 5º A permissão de uso de bem público, gratuita ou onero-
sa, será precedida de avaliação do imóvel e possui natureza jurídica de 
ato administrativo discricionário de caráter precário, não podendo ser 
objeto de trespasse, cessão de exploração comercial ou transmissão de 
natureza civil.

§ 1º Fica atribuída a competência para editar ou revogar o 
ato de permissão de uso ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Estado do Maranhão, sendo vedada a delegação.

§ 2º A revogação da permissão será sempre motivada e 
antecedida de processo administrativo com direito de defesa.

Art. 6º Após a publicação do ato de permissão formalizar-se-á o 
termo no qual se estabelecerão os direitos e as obrigações do particular 
e do Poder Público, bem como as sanções cabíveis em caso de descum-
primento das cláusulas constantes no referido instrumento.

Art. 7º Extinta a permissão de uso, independentemente do moti-
vo, o permissionário não terá direito à indenização ou retenção a qual-

quer título.
Art. 8º Constitui propriedade pública, independentemente de in-

denização pelo Estado do Maranhão, qualquer construção ou benfeitoria 
realizada em imóveis públicos estaduais utilizados por permissionários.

Art. 9º Incumbe ao permissionário manter o imóvel em condi-
ções adequadas à sua destinação e posterior restituição.

Art. 10. O ato de permissão possui caráter personalíssimo, sendo 
vedada sua transferência a terceiros, exceto se houver autorização pré-
via e expressa da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, 
em documento específico.

Art. 11. Será nula a celebração de permissão concretizada sem 
observância do disposto nesta Lei.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES

Art. 12. O Estado do Maranhão estabelecerá preço público como 
forma de contraprestação pelo uso privativo dos bens imóveis públicos 
por particulares, a ser pago pelos permissionários de bancas, lojas e 
boxes, mediante ato administrativo publicado em local de livre acesso 
ao público e de fácil visualização da comunidade interessada, de forma 
a atender aos princípios da transparência e da publicidade.

Art. 13. O pagamento do preço público será realizado mensal-
mente através de recolhimento ao Fundo de Desenvolvimento Agrope-
cuário e Agroindustrial.

Art. 14. Deixando o permissionário de pagar o valor cobrado a 
título de preço público durante 90 (noventa) dias seguidos, a Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca instituirá processo adminis-
trativo para formalizar a revogação da outorga.

Art. 15. O permissionário será responsável pelo pagamento de 
todas as despesas referentes ao imóvel objeto da permissão de uso, tais 
como tributos, contribuições de custeio e prestação de serviços de for-
necimento de energia elétrica e água, dentre outras das quais se benefi-
cie durante a utilização do imóvel. 

Art. 16. Nos mercados públicos são proibidas as seguintes ati-
vidades: 

I - jogos ilegais; 
II - serralheria e oficina de grande porte; 
III - abatedores de galinha ou de qualquer outra espécie de ani-

mal; 
IV - exposição ou venda de animais pertencentes à fauna silves-

tre;
V - venda de gaiolas ou qualquer outro tipo de instrumento desti-

nado ao confinamento de animais silvestres; 
VI - atividades de prestação de serviços médicos, odontológicos 

e veterinários; 
VII - industrialização e beneficiamento de produtos de origem 

animal.

CAPÍTULO IV
DO CÁLCULO DO PREÇO PÚBLICO NA PERMISSÃO DE 

USO

Art. 17. O preço público na permissão de uso será calculado con-
siderando:

I – o princípio da modicidade;
II - a proporcionalidade entre o total da despesa com o funciona-

mento do mercado e o número de permissionários;
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III – a proporcionalidade com o espaço utilizado ou a quantidade 

adquirida, devendo os reajustes serem definidos em cláusulas contra-
tuais, quando for o caso, ou considerar os preços praticados no mercado;

§ 1º A proporcionalidade do rateio das despesas, cujo 
pagamento competirá aos permissionários, será contabilizada em 
conformidade com o número de ocupantes de boxes e bancas.

§ 2º Serão consideradas como despesas para o cálculo do 
preço público exigido ao permissionário:

a) a mão de obra utilizada no espaço comum, acrescida dos en-
cargos trabalhistas;

b) o material de limpeza nas áreas comuns;
c) a taxa de energia comum;
d) a taxa de água e esgoto; 
e) os tributos.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO

Art. 18. O permissionário terá o prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos da data do termo de permissão de uso, para ocupá-lo, perdendo o 
direito no caso de descumprimento do referido prazo, hipótese em que 
será declarada a caducidade da respectiva permissão, sem restituição 
das quantias já pagas, se houver. 

Parágrafo único. O permissionário poderá interromper o uso por 
um período máximo de 60 (sessenta) dias por ano.

Art. 19. Fica proibida a sublocação das bancas, lojas e boxes, sob 
pena de cancelamento da permissão de uso do imóvel público.

Art. 20. A desistência do direito de permissão de uso deverá ser 
comunicada pelo usuário por escrito à Secretaria de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Pesca até o dia 10 (dez) do mês, sob pena desse ficar 
obrigado ao pagamento integral do valor do preço público do respectivo 
mês.

Art. 21. Qualquer obra ou alteração estrutural no imóvel público, 
objeto da permissão de uso, dependerá de prévia autorização expedida 
pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca.

§ 1º Não serão permitidas obras que descaracterizem o 
projeto arquitetônico original. 

§ 2º As obras, quando autorizadas, não conferem ao 
permissionário a posse definitiva do imóvel.

§ 3º O sistema particular de utilização de energia elétrica será 
individualizado nos imóveis, sendo de inteira responsabilidade do 
permissionário.

Art. 22. Todas as obras e benfeitorias autorizadas nos pavimen-
tos, paredes, tetos ou outras partes do imóvel público, e cuja remoção 
possa causar prejuízos ao local, ficarão incorporadas ao patrimônio do 
Estado do Maranhão.

Art. 23. A publicidade realizada em cada estabelecimento obede-
cerá a um padrão aprovado pela SAGRIMA, e sua utilização deverá ser 
previamente autorizada.  

Art. 24. Portaria específica regulamentará o horário de funcio-
namento dos mercados, observadas as características do prédio públi-
co ocupado e as especificidades de cada estabelecimento, cuja análise 
competirá à SAGRIMA.

Art. 25. Não será permitida a entrada nos mercados de veículos 
motorizados e não motorizados, exceto se autorizado pela SAGRIMA.

Art. 26. Não será permitida a permanência nos mercados de pes-
soas, que não os permissionários, além do horário de funcionamento. 

Art. 27. Os permissionários serão os responsáveis pelo encerra-
mento das atividades dos mercados, de acordo com o horário de fun-
cionamento definido, conforme portaria publicada pela Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca.
Art. 28. É proibido ao permissionário:
I - dificultar o trânsito destinado ao público e causar prejuízos 

de qualquer ordem a outrem;
II - efetuar despojos e transportar mercadorias para locais estra-

nhos a sua comercialização ou consumo dentro do estabelecimento;
III - expor à venda produtos e gêneros que não constem no rol 

daqueles permitidos ao consumo;
IV - desrespeitar as normas e instruções de funcionamento dos 

mercados;
V - criar ou permitir que alguém crie animais dentro dos merca-

dos;
VI - abater e comercializar aves e animais silvestres.
Art. 29. No recinto dos mercados públicos é vedado:
I - conservar material inflamável e/ou explosivo, em área que não 

tenha esta finalidade; 
II - queimar fogos de qualquer espécie, salvo se autorizado pela 

SAGRIMA; 
III - lavar as dependências com substâncias de natureza corrosi-

va, sem observar as devidas recomendações técnicas; 
IV - abandonar detritos ou mercadorias nas próprias dependên-

cias, pistas de rolamento e áreas de uso comum, e/ou praticar quaisquer 
outras atividades que contribuam para a poluição da área de comercia-
lização e áreas vizinhas; 

V - utilizar produtos químicos destinados à maturação de merca-
dorias em desacordo com a legislação vigente; 

VI – utilizar alto-falante ou qualquer outro sistema de chamariz 
que possa intervir no desenvolvimento normal das operações gerais e 
particulares dos demais permissionários;

VII – utilizar trabalho infantil e/ou praticar prostituição; 
VIII – a entrada e permanência no recinto dos mercados públicos 

de vendedores ambulantes que não estejam devidamente cadastrados; 
IX - portar armas de fogo ou armas brancas de forma ostensiva, 

exceto se policial ou autoridade similar em serviço; 
X - utilizar áreas de circulação, estacionamento ou tráfego para 

finalidades outras que não as especificadas nesta Lei e seu Regulamen-
to; 

XI - alterar por qualquer meio as finalidades das permissões ou-
torgadas, principalmente no que diz respeito à introdução de novos sis-
temas de comércio, locação ou sublocação de parte do local ou serviço; 

XII - acender fogo em local não apropriado; 
XIII – praticar ato sexual de qualquer natureza e/ou ato obsceno, 

consoante previsão do art. 233 do Código Penal Brasileiro;
XIV - utilizar de qualquer artifício visando alterar a leitura de 

consumo de água e/ou energia elétrica.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. O Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pes-
ca, no uso de suas atribuições, elaborará as normas necessárias ao fun-
cionamento e bom desempenho das atividades dos permissionários, no 
sentido de viabilizar condições favoráveis aos consumidores, estabele-
cendo um bom relacionamento desses para com os vendedores. 

Art. 31. Serão respeitados os direitos dos atuais ocupantes de es-
paços em mercados públicos estaduais, procedendo-se à regularização 
que for necessária e cabível.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 38/2017. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA BITAL SOLUÇÕES AM-
BIENTAIS (J. R. ALMEIDA NETO E CIA LTDA), firmam entre si 
o quinto apostilamento ao referido contrato. OBJETO: emissão da 
nota de empenho Nº 2020NE000508 de 10/03/2021, no valor de R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para fazer face às despesas ine-
rentes a este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza de Despesas: 33.90.39.99 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte de recursos 
0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: 
Coleta, transporte e tratamento de resíduos infectantes. Informações 
Complementares: Valor em sua totalidade para o exercício 2021. BASE 
LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administra-
tivo n.º 0398/2021 – ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 16 de 
março de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 098/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 0736/2021-AL.,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ARTHUR BALDEZ SILVA,  Chefe de 

Gabinete, matrícula nº 1644632, para responder pelo Cargo em Comis-
são de Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Poder, 
durante o afastamento legal e temporário do titular, devendo ser consi-
derada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16 de março de 
2021. 

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 02/2021 
referente ao Processo Administrativo nº 2766/2020-ALEMA. OBJE-
TO:  Aquisição de Óleo Lubrificante Sintético ISSO VG SHC 630 
de 18,9 L. CONTRATADA: ARMAZÉM MATEUS S/A, CNPJ nº 
23.439.441/0013-23. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000327, emi-
tida em 19/02/2021, no valor de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e 
dezenove reais). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993. PRAZO DE 
FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias a contar da assinatura da Ordem 
de Fornecimento por parte da Contratada. DATA DA ASSINATURA: 

16/03/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Erika Helena Bezerra da Silva – Fiscal do Con-
trato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; ARMAZÉM MATEUS 
S/A, CNPJ nº 23.439.441/0013-23 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 
16 de março de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 


