
ANO XLVIII - Nº 049 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

14.ª SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO

ORDEM DO DIA.......................................................................................03
MENSAGEM.................................................................................04
PROJETO DE LEI......................................................................................05
ATA...................................................................................................06

PARECER..............................................................................................07
PORTARIA..............................................................................................23 
AVISO DE LICITAÇÃO..............................................................................23

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

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

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

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

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

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: Deputado Ricardo Rios

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

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

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

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

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado 
Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

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

Deputado Rafael Leitoa



  2       TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

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

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

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

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

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

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

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

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

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

VICE-PRESIDENTE REUNIÕES:

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021   3
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 23.03.2021 (TERÇA-FEIRA)

I - PARECER EM REDAÇÃO FINAL
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 097/2021DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO  PROJETO DE LEI Nº 103/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA REFINARIAS, DISTRIBUIDO-
RAS E REVENDEDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) PARA USO RESIDENCIAL A FORNECEREM INFORMA-
ÇÕES DE PREÇOS AO PROCON/MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

2. PROJETO DE LEI N° 105/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O PROGRAMA AGENTE 
JOVEM AMBIENTAL (AJA). COM PARECERES FAVORÁVEIS 
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E DE  ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES 
DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

3. PROJETO DE LEI N° 110/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE AS IGRE-
JAS E OS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO COMO ATIVIDADE 
ESSENCIAL EM PERÍODOS DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ES-
TADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DE  DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR. 

4. PROJETO DE LEI N° 022/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RILDO AMARAL, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO 
NO GRUPO DE PRIORIDADE E OBRIGATORIEDADE DE VACI-
NAÇÃO PARA CATEGORIA DOS PROFESSORES DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE SAÚ-
DE – RELATOR DEPUTADO ARNALDO MELO. 

5. PROJETO DE LEI N° 036/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE DISPÕE SOBRE A INCLU-
SÃO NO GRUPO DE PRIORIDADE E OBRIGATORIEDADE DE 
VACINAÇÃO A CATEGORIA DOS PROFISSIONAIS DA ODON-
TOLOGIA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES E PARECER CONTRÁRIO DA 
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DOUTOR 
YGLÉSIO. 

6. PROJETO DE LEI N° 061/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
PERMANENTE DE COMBATE AO ASSÉDIO E À VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

7. PROJETO DE LEI N° 090/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI E INCLUI 

NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO O 
“NOVEMBRO AZUL PET”. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

8. PROJETO DE LEI N° 086/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAM-
PANHA “OFTALMOLOGISTA NA ESCOLA”. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

9. PROJETO DE LEI N° 014/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE MODIFICA A LEI OR-
DINÁRIA ESTADUAL Nº 8.596 DE 2009, TORNANDO ELIMINA-
TÓRIA A FASE DO EXAME PSICOTÉCNICO PARA INGRESSO 
EM CARREIRA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO 
SUBSTITUTIVO – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. 

10. PROJETO DE LEI N° 330/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA,  QUE  RECONHECE A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIOS FÍSICOS 
COMO ESSENCIAIS, NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO CIRO NETO E DE  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO 
– RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. 

11.  PROJETO DE LEI N° 128/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA OS HOSPITAIS E 
CLÍNICAS PARTICULARES A INFORMAREM A QUANTIDADE 
DE LEITOS PARA COVID-19. COM PARECERES FAVORÁVEIS 
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E DE  SAÚDE 
(ACATANDO EMENDA MODIFICATIVA)  – RELATOR DEPU-
TADO ANTÔNIO PEREIRA.

12.  PROJETO DE LEI N° 252/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS CONCESSIO-
NÁRIAS DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, QUE ATUAM NO 
ESTADO DO MARANHÃO, A CANCELAREM A MULTA DA FI-
DELIDADE NA FORMA QUE ESPECIFICA. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA 
E DE  DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS 
– RELATOR DEPUTADA DRA. THAYZA HORTEGAL. 

13.  PROJETO DE LEI N° 462/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE DESCONTO 
DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DA TARIFA MÍNI-
MA MENSAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR DIA 
DE FALTA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS 
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO E DE  DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO.

14. PROJETO DE LEI N° 651/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES 
ESTADUAIS PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS 
SOBRE A SÍNDROME DE RETT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (ACATANDO SUBSTITU-
TIVO) E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA. 

15. PROJETO DE LEI N° 582/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO À 
INFORMAÇÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO 
DA MAMA AOS PACIENTES QUE SOFREREM MUTILAÇÃO 
DECORRENTE DE TRATAMENTO DE CÂNCER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS CO-
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MISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE SAÚDE – RELA-
TOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 

16. PROJETO DE LEI N° 586/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS MATERNIDA-
DES PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO A 
REALIZAREM O TESTE DO QUADRIL EM TODOS OS RECÉM-
-NASCIDOS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMIS-
SÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO RICARDO RIOS E DE SAÚDE – RELATOR 
DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE. 

17.  PROJETO DE LEI N° 662/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DE GRANDES CENTROS E ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS E LOCAIS DE ELEVADA AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS DISPONIBILIZAREM ÁREAS PARA ATENDIMENTO 
DE PRIMEIROS SOCORROS AOS SEUS FREQUENTADORES E 
ATENDIMENTO DE REMOÇÃO MÉDICA, NOS TERMOS QUE 
ESPECIFICA. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMIS-
SÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO WENDELL LAGES E DE  SAÚDE – RELA-
TOR DEPUTADO ARNALDO MELO. 

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

18. 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. 

19. 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 BATA-
LHÕES NAS QUAIS SE ENCONTRAM AS VIATURAS EM MA-
NUTENÇÃO E SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO MARANHÃO. INDEFERIDO - O AUTOR RE-
CORREU AO PLENÁRIO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA 
SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR. 

20. REQUERIMENTO N° 125/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O 
PROJETO DE LEI Nº  211/2020, DE SUA AUTORIA. 

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA  
21. 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.

22. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO 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, SOLI-
CITANDO  INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETA-
RIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂN-
CIA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO  DA SESSÃO 
ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.

23. REQUERIMENTO N° 123/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE EXPLIQUEM  O 
DESTINO DE LEITOS E  HOSPITAIS QUE FORAM FECHADOS, 
ASSIM COMO OS  RESPIRADORES E OUTROS EQUIPAMEN-
TOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS DURANTE A 
PANDEMIA. 

24. REQUERIMENTO N° 124/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES  DO 
SENHOR ANTONIO FRANCISCO CHICO POETA FERREIRA DOS 
SANTOS, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 10 DE 
MARÇO DO CORRENTE ANO.

25. REQUERIMENTO N° 127/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO,  
O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO  DE ESTADO DA  
SAÚDE,  CARLOS LULA, QUE INFORMEM O FORNECIMENTO 
AO PÚBLICO DOS SEGUNTES MEDICAMENTOS : QUEATIPI-
NA, MICOFENALATO DE SÓDIO, MESALASINA, OLANSAPI-
NA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, OFLOXASINA, MINOCI-
CLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME.

MENSAGEM Nº 015/2021 
São Luís, 22 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que ante-
cipa para 26 de março de 2021 o feriado estadual de 28 de julho, data 
magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão do Maranhão 
à Independência do Brasil.

Como é sabido, desde 11 de março de 2020, vive-se o estado de 
pandemia de COVID-19. Após quase um ano do início da pandemia, é 
possível dizer que apesar do avanço da ciência, enquanto a vacinação 
não puder ser uma realidade para toda a população, a redução de conta-
to social e a utilização de máscaras de proteção ainda são as principais 
medidas de enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2).

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, em atenção aos indica-
dores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região estadual 
e ao perfil da população atingida, adotou ao longo dos últimos doze 
meses, dentro de suas competências constitucionais, medidas sanitárias 
necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do 
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Coronavírus (SARS-CoV-2).

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público 
quanto da sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão, em atenção 
aos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região 
estadual e ao perfil da população atingida, adotou ao longo dos últimos 
doze meses, dentro de suas competências constitucionais, medidas sani-
tárias necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção 
do Coronavírus (SARS-CoV-2).

Mais recentemente, em virtude dos indicadores crescentes em 
todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 
potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade, por meio 
do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, foram suspensas, até 28 
de março de 2021, aulas presenciais, atividades de bares e restaurantes, 
bem como a autorização para realização de eventos de pequeno porte. 
Além disso, foram estabelecidas novas regras para a prestação de ser-
viços de construção civil e para o funcionamento de supermercados, 
academias e salões de beleza.

No mesmo sentido de fortalecer as medidas estaduais destinadas 
à contenção da COVID-19, por meio desta Medida Provisória é estabe-
lecida a antecipação para 26 de março de 2021 do feriado estadual de 28 
de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão 
do Maranhão à Independência do Brasil.

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

A antecipação refere-se exclusivamente ao exercício de 2021 e 
não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as respectivas 
solenidades, comemorações e atividades que reiterem a relevância e o 
valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do Maranhão. Faz-se 
oportuno ressaltar que providência semelhante foi adotada no exercício 
de 2020, por meio da Medida Provisória nº 313, de 08 de maio de 2020, 
convertida na Lei nº 11.262, de 25 de maio de 2020.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígrafe 
reside, em especial, na necessidade de fortalecer as medidas estaduais 
preventivas e restritivas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS 
- CoV-2).

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para 
a superação da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 343, DE 19 DE MARÇO DE 
2021.

Antecipa para 26 de março de 2021 
o feriado estadual de 28 de julho, data 
magna do Estado, ocasião em que se co-
memora a adesão do Maranhão à Indepen-

dência do Brasil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adoto a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica antecipado para 26 de março o feriado estadual de 
28 de julho, instituído pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro de 1964, 
data magna do Estado, em que se comemora a adesão do Maranhão à 
Independência do Brasil.

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput:
I - refere-se exclusivamente ao exercício de 2021, em razão da 

necessidade de fortalecimento das medidas preventivas e restritivas 
destinadas à contenção e prevenção da COVID-19, infecção humana 
causada pelo Coronavírus (SARS - CoV-2);

II - não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as 
respectivas solenidades, comemorações e atividades que reiterem a re-
levância e o valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do Ma-
ranhão.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS,

19 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º 
DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 149/2021

TORNA OBRIGATÓRIA A 
PRESTAÇÃO DE SOCORRO A ANI-
MAIS ATROPELADOS NAS VIAS 
PÚBLICAS DOS CENTROS URBA-
NOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

Art. 1º Fica obrigatório o socorro imediato ao animal atropelado 
por motoristas, motociclistas e ciclistas que tenham dado causa ao aci-
dente, em centros urbanos, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, a prestação de socorro 
de que trata o caput deste artigo, só será possível quando não apresentar 
risco pessoal, devendo o condutor solicitar auxílio à autoridade pública 
competente.

Art. 2º O proprietário ou responsável pela guarda dos animais 
domésticos ou domesticados tem a obrigação de promover os cuidados 
necessários para impedir que os animais adentrem ou permaneçam em 
vias públicas de trânsito.

Art. 3º O descumprimento da obrigatoriedade instituída por esta 
Lei fica sujeito às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98 (Lei dos 
Crimes Ambientais), no Decreto Federal nº 4.645/34, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil, penal e definidas em normas específicas.

Art. 4º - As sanções previstas nesta lei serão impostas por 
meio de processo administrativo, nos termos da legislação vigente, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§1º- Comprovada a ausência de prestação de socorro ao animal 
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atropelado, será aplicada multa de acordo com previsões da Lei Esta-
dual nº 10.412/2016.

§2º- Nas hipóteses previstas na Lei Estadual nº 10.412/2016, apli-
car-se-á infração considerada gravíssima de R$1.001,00 a R$2.000,00 
reais.

Art. 5º- Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhi-
dos ao Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA).

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 

2021 - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O atropelamento é uma das principais causas de morte de animais 
domésticos, especialmente cães e gatos, em áreas urbanas. A tragédia 
é ampliada pela falta de políticas efetivas de combate ao abandono de 
animais, bem como pela falta de conscientização da sociedade de sua 
responsabilidade perante as demais formas de vida.

Muitas vezes, esses animais atropelados poderiam ser salvos se 
lhes fosse prestado o imediato socorro. A avaliação por médico veteri-
nário, nesses casos, é indicada ainda que o animal esteja aparentemente 
bem, pois, dependendo da intensidade do acidente, podem ocorrer da-
nos aos órgãos internos das vítimas. Nas rodovias, o atropelamento de 
animais é ainda mais agravante, dadas as suas consequências devasta-
doras para a conservação da fauna e para a segurança nas estradas dos 
veículos que vem logo em seguida.

De acordo com o Decreto Lei Federal nº 24.645, de 1934, o atro-
pelamento e a omissão de socorro enquadram-se como crime de maus-
-tratos contra animais. Ademais, por se tratar de matéria concorrente, 
o presente projeto está resguardado pela Constituição Estadual do Ma-
ranhão, em seu art.12, bem como pela Constituição Federal, conforme 
segue:

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

VI -  florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defe-
sa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição;

VIII -  responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;”

Esta proposição objetiva oferecer mais segurança aos condutores 
e a prestação de socorro aos animais vítimas de acidentes. Consideran-
do, portanto, a legitimidade da iniciativa da proposição, o não aumento 
de despesas ao Poder Executivo, o respaldo constitucional da matéria e 
a não inovação do ordenamento jurídico em competências privativas da 
União, contamos com o apoio dos Nobres Pares desta Casa para apro-
vação do presente Projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 
2021 - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ata da Décima Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de março de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de.

Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo 
Soares, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, 
Paulo Neto e Roberto Costa. O Presidente declarou aberta a Sessão, em 
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura 
do texto bíblico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu 
a palavra aos (as) Deputados (as): César Pires, Doutor Yglésio, Rildo 
Amaral, Professor Marco Aurélio, Wellington do Curso, Rafael Leitoa, 
Duarte Jùnior e Wendell Lages. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quan-
do o Presidente anunciou, em regime de urgência o Projeto de Lei nº 
372/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o funciona-
mento e a gestão dos mercados públicos estaduais e consolida as nor-
mas pertinentes ao assunto. Com pareceres favoráveis das Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Adminis-
tração Pública, Seguridade Social e Relação do Trabalho, este projeto 
foi aprovado em primeiro e segundo turnos e em redação final, devido 
ao recebimento de emenda e encaminhado à sanção governamental. 
Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi anunciado 
o Projeto de Lei n º 659/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, 
que institui a obrigatoriedade de programa de integridades nas empresas 
que contratem com a Administração Pública do Estado do Maranhão. 
Esste projeto recebeu parecer contrário da CCJC, o autor recorreu ao 
Plenário que rejeitou o parecer. O Projeto retornou à Comissão de Ad-
ministração Pública, Seguridade Social e Relação do Trabalho, sendo o 
mesmo aprovado e encaminhado à sanção Governamental, assim como 
foi aprovado o Projeto de Lei n° 360/2020, de mesma autoria, que altera 
dispositivo da Lei nº 11.270 de 1º de junho de 2020, que dispõe sobre 
a extensão da suspensão dos prazos relativos aos concursos públicos 
realizados no âmbito do Estado do Maranhão, em razão da pandemia da 
covid-19 (novo coronavirus) e das limitações de admissão e contratação 
de pessoal, com parecer favorável da CCJC. Sujeitos à deliberação do 
Plenário, os recursos do Deputado Duarte júnior, contra a decisão da 
Mesa Diretora que indeferiu os Requerimentos nºs 114/2021, ao Pre-
feito de São Luís, Senhor Eduardo Braide e ao Secretário Municipal de 
Trânsito e Trasportes, Senhor Cláudio Ribeiro, solicitando informações 
sobre o aumento da frota de ônibus na capital, e 115/2021, ao Prefeito 
de São Luís e ao Secretário Municipal de Saúde,  Senhor Joel Nunes Jú-
nior, solicitando informações sobre a quantidade e respectivas lotações 
dos leitos disponibilizados para tratamento da covid – 19. A decisão 
da Mesa foi mantida pelo Plenário, com o voto contrário do Deputa-
do Duarte Júnior. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº: 
122/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja 
votado em regime de tramitação em Sessão Extraordinária, a realizar-
-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 128/2021, de sua 
autoria. Os Requerimentos nos 018, 023, 087 e 107/2021, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, foram transferidos a pedido do autor. 
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos 
117/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que 
seja enviada mensagem de pesar aos familiares da Senhora Tereza Gui-
marães Ramos, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 17 de fevereiro 
do corrente ano; 118/2021, de mesma autoria, com mensagem de pesar 
aos familiares da Doutora Joana Ramos da Rocha, pelo seu falecimento, 
ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente ano; 119/201, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja retirado de tramitação o 
Projeto de Lei nº 103/2021, de sua autoria; 120/2021, de autoria da De-
putada Mical Damasceno, solicitando que seja justificada sua ausência 
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das Sessões Plenárias no período de 09 a 24 de fevereiro de 2021, con-
forme atestado; e 121/2021, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so, subscrito pelos Deputado  Doutor Yglésio e Pala Deputada Doutora 
Helena Duailibe, 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.  Nada mais havendo a tratar, a sessão 
foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 23 de março de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 038 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 546/2019, de 
autoria da Deputada Thaiza Hortegal, que institui, no âmbito do 
Estado do Maranhão, as Diretrizes para Política Estadual de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista-
-TEA.

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

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise, o Veto foi parcial.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Excelentíssimo Se-
nhor Governador, vetou os arts. 2º, 3º e 6º, da propositura de Lei, por 
violar o princípio da reserva de iniciativa da administração, bem como 
violar a iniciativa privativa do Poder Executivo.

Em relação aos arts. 2º e 3º, da propositura, a Constituição Es-
tadual em repetição obrigatória da CF/88, determina em seu art. 43, V, 
que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de 
leis sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-
do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública, são de competên-
cia do Poder Executivo, como no caso em tela, que a matéria diz 
respeito a execução de Programa do Governo do Estado. 

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 

estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

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

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

Outrossim, no tocante ao art. 6º, do Projeto de Lei, o inciso IV, 
do art. 43, da CE/89, estabelece “que compete privativamente ao Go-
vernador do Estado dispor sobre servidores públicos do Estado, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.”

Nesta assertiva salientamos o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 2420 e ADI 
2.192, in verbis:

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

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

Sendo assim, os arts 2º, 3º e 6º, da Proposição, em comento, 
padecem de inconstitucionalidade formal.

Portanto, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a ra-
zão ao Governador do Estado, em vetar os dispositivos acima descritos, 
da proposta legislativa em epígrafe, por inconstitucionalidade. Isto pos-
to, as razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto aos dispositivos acima descritos, do Projeto de 
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Lei nº 546/2019, por ferir competência privativa do Governador do Es-
tado.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao 
Projeto de Lei nº 546/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                                                                
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 039 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 

nº 612/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, e dá outras 
providências.

Na Mensagem Governamental nº 108/2020, a Sua Excelência, o 
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que 
decidiu vetar os Arts. 1º e 5º, do Projeto de Lei em epígrafe, nos termos 
dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual, por vício 
de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto Governamental, alega Sua Excelência, que 
os referidos dispositivos, não obstante a relevância da propositura de 
Lei, há de serem negadas à sanção, pelas razões a seguir delineadas, 
senão vejamos: 

O art. 1º, da propositura, ao estabelecer quais as Secretarias de 
Estado devem estar envolvidas nas ações relacionadas à Campanha 
“Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, acaba por avançar em matérias de 
competência do Chefe do Poder Executivo, visto que nos termos dos 
incisos III e V, do art. 43, da CE/89, são de iniciativa privativa do Go-
vernador do Estado as leis que disponham sobre: organização adminis-
trativa e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual. 

Ademais, o art. 5º, ao fixar prazo de 60 dias para que o Poder 
Executivo edite ato normativo regulamentador acaba por infringir o 
princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes.

Nessas circunstâncias, considerando que o legislador infracons-
titucional não pode interferir na construção do constituinte, de modo a 
criar ou ampliar os campos de intersecção  entre os poderes estatais, 
forçoso reconhecer a necessidade de veto aos Arts. 1º e 5º do Projeto de 
Lei nº 612/2019, por infringência ao princípio da constitucionalidade 
da independência e harmonia dos poderes.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao Go-
vernador do Estado, em vetar os dispositivos acima mencionados da 
Propositura de Lei, por padecerem de vício de inconstitucionalidade. 
Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes.

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

cial aposto ao Projeto de Lei nº 612/2019, por estar eivado de incons-
titucionalidade.

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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 612/2019, nos termos do voto 
do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 040/2021
RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 

nº 524 /2019, de autoria da Senhora Deputada Thaíza Hortegal, que 
institui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o 
Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Dependên-
cia Tecnológica. 

Na Mensagem Governamental nº 104/2020, Sua Excelência, o 
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que 
decidiu vetar o Art. 2º, do Projeto de Lei em epígrafe, nos termos dos 
arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual, por vício de 
inconstitucionalidade formal.

 Nas razões do veto, o Senhor Governador argumenta que o re-
ferido dispositivo ( Art.2º), ao estabelecer quais as Secretarias de Es-
tado devem estar envolvidas nas ações relacionadas ao Dia Estadual 
de Conscientização, Prevenção e combate à Dependência Tecnológica, 
acaba por avançar matérias de competência do Chefe do Poder Execu-
tivo. Isto porque, nos termos do art.43, incisos III e V, da Constituição 
Estadual, são iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que 
disponham sobre organização administrativa e sobre atribuições das Se-
cretarias de Estado.

Por esta razão, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 
2º, caput e incisos, da proposta legislativa em apreço haja vista o 
vício de inconstitucionalidade formal, alega sua Excelência o Senhor 
Governador.

Outrossim, acerca da impossibilidade de norma de inciativa do 
Poder Legislativo versar sobre organização administrativa e interferir 
nas atribuições de órgãos vinculados ao Poder Executivo,  nas razões 
do veto apresenta os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
(STF- ADI4288, Relator(a) EDSON  FACHIN; STF- ADI 5140, Rela-
tor(a)  ALEXANDRE DE MORAIS).

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao Go-
vernador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por padecer de 
vício de inconstitucionalidade. Sendo assim, as razões do veto governa-
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mental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 524/2019, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 524/2019, nos termos do voto 
do Relator

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

em 23 de março de 2021.                                                                 
                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 041 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 540/2019, de 
autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretri-
zes para o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito 
do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

Na Mensagem nº 105/2020, esclarece o Governador do Estado 
nas razões do veto parcial, que o Projeto de Lei em comento, em linhas 
gerais, estabelece as diretrizes para o Programa Estadual Jovem Em-
preendedor Rural, no âmbito do Estado do      Maranhão, voltado ao 
fomento da educação transformadora, com a elevação da escolaridade, 
acesso à informação acerca do uso de tecnologias e inovações na zona 
rural, e do desenvolvimento sustentável, possibilitando a esses jovens, 
enquanto agentes transformadores do campo, a identificação de opor-
tunidades profissionais dentro do meio que estão inseridos.

Esclarece ainda, na Mensagem Governamental, que não obstante 
a relevância da proposta em comento, há de ser negada a sanção ao in-
ciso III do art. 4º, argumentando para tanto que ao dispor sobre o dever 
do Estado do Maranhão de, atuando de forma coordenada, nos níveis 
estadual e municipal, apoiar o jovem empreendedor, mediante a criação 
de crédito rural especificas, terminou-se por adentrar em políticas de 
crédito, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos 
do art. 22 , inciso VII, da Constituição da Federal, senão vejamos :

‘’ Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de 

valores;’’
Como podemos observar, em que pese o relevante propósito do 

Projeto de Lei nº 540/2019, a matéria constante do dispositivo ora veta-
do (inciso III, do art. 4º), é de competência privativa da União, discipli-

nar a política de crédito em todas as suas modalidades, regulamentan-
do tanto a fixação de limites, prazos, e condições, quanto as operações 
de empréstimo efetuadas. O que se justifica em razão da relevância 
da matéria, que demandaria uma coordenação centralizada, especial-
mente quanto a definição de critérios para a concessão de crédito e 
a regulamentação das operações de financiamento pelas instituições 
financeiras, sejam essas públicas ou privadas.

Ademais, sobre o tema o entendimento do STF é pacífico quan-
to à impossibilidade, do estado legislar sobre a matéria, senão veja-
mos: STF – ADI 3532,  RELATOR MIN. EDSON FACHIN; STF- ADI 
2.905, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO, conforme demonstra 
Mensagem Governamental que acompanha a matéria. 

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o inci-
so III,  do                  art. 4º, do Projeto de Lei, é, realmente, inconstitucio-
nal, visto que conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria 
desrespeito ao princípio da superioridade normativa da Constituição, 
cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no orde-
namento jurídico vigente, bem como na obrigatoriedade de adequação 
de todas as demais leis e atos normativos a ela.

Como se vê, a competência para legislar sobre políticas de cré-
dito é da União. Logo, é inconstitucional Lei Estadual que versa sobre 
esse tema, como é o caso dos dispositivos ora vetado, que cria linhas 
de créditos rural especificas. 

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
a razão ao Governador, em vetar o inciso III, art. 4º, da Propositura de 
Lei, por padecer de vício de inconstitucionalidade. Portanto, as razões 
do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto ao inciso III, art. 4º, do Projeto de Lei nº 540/2019, 
por estar eivado 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 540/2019, nos termos do voto 
do Relator

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

em 23 de março de 2021.                                                                                                                                  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 042 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 289/2020, de 
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que, Dispõe sobre ss Diretrizes 
para a criação de Programa Estadual de apoio ao Setor Produtivo Agro-
pecuário do Estado, para Enfrentamento da crise gerada pela Pandemia 
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da Covid-19 no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Na Mensagem nº 001/2021, esclarece o Governador do Estado 
nas razões do veto parcial, que o projeto de lei em comento, em linhas 
gerais, detém como objetivo estabelecer diretrizes para o Programa Es-
tadual de apoio ao Setor Produtivo Agropecuário do Estado, voltado ao 
fomento da produção no campo, como medida de enfrentamento à crise 
no setor gerada pela pandemia do Covid-19. Auxiliando, em especial, 
agricultores familiares, pequenas e médias propriedades agropecuárias, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Esclarece ainda, na Mensagem Governamental, não obstante a 
relevância do Projeto de Lei nº 289/2020, há de ser negada sanção aos 
incisos I e IV do art. 2º, abaixo colacionados, pelas razões a seguir de-
lineadas:

Art. 2º As diretrizes a que se refere esta Lei, se substanciam em: 
I – disponibilização de linhas de crédito com taxas de juros mais 

acessíveis para os produtores afetados pela crise, especialmente dos 
setores da agricultura familiar, hortifrutigranjeiros, pecuária leiteira 
e laticínios; 

(...) 
IV – priorizar a contratação de operações de crédito, a suspen-

são dos vencimentos de dívidas e as operações de comercialização, 
pré-comercialização e estocagem por aplicativos, de forma remota e 
simplificada.

Em que pese o relevante propósito do Projeto de Lei nº 289/ 
2020,  tais  dispositivos ao trazerem como diretrizes para a criação do 
Programa Estadual de apoio ao Setor Produtivo Agropecuário do Es-
tado a disponibilização de linhas de crédito, com taxas de juros mais 
acessíveis, e a priorização de contratação de operações creditícias, a 
suspensão de vencimentos de dívidas e a realização de operações de 
comercialização, pré-comercialização e estocagem, de forma remo-
ta e simplificada, terminou por adentrar em política de crédito, cuja 
competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, 
inciso VII, da Constituição Federal, argumenta sua Excelência o Go-
vernador do Estado.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que os in-
cisos  II e IV  do art. 2º, do Projeto de Lei, são realmente, inconstitucio-
nais, visto que conflitaria com o texto constitucional vigente e implica-
ria desrespeito ao princípio da superioridade normativa da Constituição, 
cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no orde-
namento jurídico vigente.

Como se vê, a competência para legislar sobre política de cré-
dito é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso VII, da 
Constituição Federal.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a 
razão ao Governador, em vetar os incisos II e IV da Propositura de Lei, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do 
veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto aos incisos II e IV do Projeto de Lei nº 289/2020, 
por estar eivado 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 289/2020, nos termos do voto 
do Relator

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

em 23 de março de 2021.                                                                                                                         

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 071/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 111/2020, de 
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a proi-
bição e aplicação de medidas com vistas ao estado de emergência em 
vigor, na forma que especifica.

Na Mensagem nº 035/2020, esclarece o Governador do Esta-
do, nas razões do veto parcial, que o Projeto de Lei em comento, em 
linhas gerais, tem por finalidade estabelecer medidas excepcionais e 
transitórias, em razão da emergência em saúde pública decorrente da 
propagação da COVID-19 infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), a exemplo: da restrição de quantitativo, para venda, 
de produtos de higiene (álcool em gel, papel higiênico, sacos de lixo e 
papel descartável); da proibição de majoração de preços de produtos e 
serviços, sem justa causa; e da oferta de meios de higienização (álcool 
em gel 70%) aos usuários dos serviços de transporte e ao público em 
geral, em estabelecimentos comerciais.

Inicialmente, faz-se oportuno ressaltar que a proposta é meritó-
ria, posto que reforça o dever do Estado, assegurado na Carta Consti-
tucional, de garantir o direito fundamental social à saúde, previsto no 
art. 6º da Constituição Federal (art. 23, II e art. 196), por meio da ado-
ção de medidas de prevenção e proteção da população em geral, visan-
do à mitigação do número de casos de contaminação pela COVID19.

Contudo, há de ser negada sanção à parte de seus dispositivos 
pelas razões a seguir delineadas.

O art. 1º do Projeto de Lei nº 111/2020 assim dispõe:
Art. 1º As farmácias e demais estabelecimentos comerciais so-

mente poderão fazer a venda, por pessoa, de, no máximo, 04 (quatro) 
unidades de álcool em gel, de papel higiênico, de sacos de lixo e de 
papel descartável.

[grifo nosso]
Como se vê, o dispositivo estabelece a possibilidade de as farmá-

cias e demais estabelecimentos comerciais limitarem a quantidade de 
unidades de álcool em gel, papel higiênico, de sacos de lixo e de papel 
descartável que pode ser adquirida por cada pessoa.

É consabido que, na forma do art. 39, inciso I, do Código de 
Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços somente 
pode impor limite quantitativo para aquisição de determinado produto 
ou serviço se fundamentado em justa causa.

Considerando a inexistência, até o momento, de medicamentos e 
vacinas específicos que curem e impeçam a transmissão do Coronaví-
rus (SARS-CoV-2), a higienização frequente das mãos e de superfícies, 
assim como as medidas não farmacológicas de distanciamento social 
são as únicas e mais eficientes providências no combate à COVID-19.

Nesse contexto, é possível que mercadorias destinadas à higiene 
sejam procuradas com mais frequência pelos consumidores, o que pode 
ensejar a prática de estocagem e comprometer o abastecimento de es-
tabelecimentos comerciais.

Não obstante, no momento, não foi identificado objetivamente, 
qualquer risco de desabastecimento, especialmente no que tange ao 
papel higiênico, sacos de lixo e papel descartável, no Estado do Ma-
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ranhão.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devi-
do processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal), e, em 
conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, 
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana direta-
mente das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa 
medida, direito justo e valores afins.

A imposição de quantitativo máximo para aquisição de tais mer-
cadorias, à revelia de qualquer indício objetivo de desabastecimento, 
pode caracterizar restrição excessiva ou desarrazoada, o que viola a 
Constituição Federal e é a razão pela qual oponho veto ao art. 1º do 
Projeto de Lei nº 111/2020.

Por outro lado, o art. 5º da proposta legislativa prevê o seguinte:
Art. 5º Esta Lei será regulamentada mediante decreto do Gover-

nador do Estado, definindo o órgão fiscalizador, bem como o valor das 
multas, no caso de descumprimento da mesma.

[grifo nosso]
De acordo com o referido dispositivo, em caso de descumpri-

mento das medidas previstas na norma, será aplicada sanção adminis-
trativa de multa, atribuindo ao Poder Executivo o estabelecimento, em 
Decreto, de seu respectivo valor.

Destarte, em razão do Princípio da Legalidade, insculpido no 
art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da República, os 
parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos em lei em 
sentido estrito. Atuando esse princípio como limitador constitucional 
do poder de atuação do Estado, cuja competência regulamentar não 
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir 
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia esti-
pulação legal das condições básicas para tanto.

De forma que, ao estipular que as sanções administrativas se-
rão reguladas por ato do Poder Executivo, a proposta legislativa em 
comento permite que norma infralegal incida em domínio constitucio-
nalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido 
formal, ainda que somente o legislador ordinário possa estabelecer as 
condutas genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como 
o rol e os limites das sanções previstas.

E, embora estabeleça a possibilidade de aplicação e sanções ad-
ministrativas, a exemplo da multa, aos estabelecimentos que descum-
prirem o disposto na norma, realizando a majoração sem justa causa 
do preço de produtos ou serviços durante a vigência do decreto que 
declarou calamidade pública no Estado, e não disponibilizando meios 
de higienização na forma indicada, a proposta legislativa não especi-
fica os valores nem os parâmetros/limites para sua aplicação - e isso, 
reitera-se, apenas a lei em sentido estrito poderá fazer.

Nessas circunstâncias, considerando que, apesar de prever a 
possibilidade de aplicação das sanções administrativas, a proposta 
legislativa não especificou os parâmetros/limites para sua aplicação, 
transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso reco-
nhecer a necessidade de veto ao art. 5º do Projeto de Lei nº 111/2020 
haja vista a infringência ao princípio da legalidade estrita.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Norma-
tiva da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto 
constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade 
de adequação todas as demais leis e atos normativos a ela.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a 
razão ao Governador, em vetar os dispositivos acima mencionados da 
Propositura de Lei, por padecer de vício de inconstitucionalidade. Por-
tanto, as razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto aos dispositivos acima mencionados do Projeto 
de Lei nº 111/2020, por vício 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
aos dispositivos do Projeto de Lei nº 111/2020, nos termos do voto 
do Relator

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

em 23 de março de 2021.  
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 091 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 168/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Adriano, que Assegura medidas de combate e preven-
ção à violência doméstica previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 – Lei Maria da Penha - e no Código Penal durante a vigência do 
Estado de Calamidade Pública no Maranhão.

         O Projeto de Lei, em análise, prevê a forma de cumprimento 
de medidas de combate e prevenção à violência doméstica previstos na 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - e no Códi-
go Penal, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública no Ma-
ranhão, determinando a oferta de atendimento presencial à mulher em 
situação de violência ou a quem denuncia este fato, nas Delegacias Es-
pecializadas em Atendimento à Mulher ou nos órgãos designados para 
este fim nos Estados e Municípios nos casos de: Estupro e Feminicídio.

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;
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-
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ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na Jurisprudência, que ao 
Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que 
se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução 
de 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 
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 

168/2020, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere o 
disposto nos art. 64, inciso V e 43, inciso III, 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 Ordinária nº 
168/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                           
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 092 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 089/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia da Adoção 
Animal no âmbito do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído, no âmbito 
do Maranhão, o Dia da Adoção Animal, a ser comemorado no dia 25 de 
maio de cada ano, visando aumentar o número de adoções e combater 
o abandono de animais.

Ressalte-se por oportuno, que já foi editada Lei Ordinária 
Estadual disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente 
Proposição de Lei (Lei Ordinária nº 10.699, de 13 de outubro de 
2017, que Institui o dia 4 de outubro como o Dia Estadual da Ado-
ção Animal.) 

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente pro-
positura já está protegida nos termos da legislação supramencionada, 
contrariando as regras de juridicidade.

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

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

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se 
admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 

089/2021, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno, 
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada, 
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

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 Esta-
do do Maranhão, votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 
089/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 23 de março de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   
                                                                                                                                                                  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 096/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 014/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Doutor Vicente de Paulo Silva Martins, parabenizando a 
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, para tanto, o brilhante trabalho que o Ministério Público do 
Estado do Maranhão vem realizando através do Dr. Vicente de Paulo 
Silva Martins, e a Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante, me-
diante a realização do trabalho de fiscalização na área do Gapara, assim 
como na Zona Rural, é fundamental para promover a agilidade dos ser-
viços prestados à população.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 014/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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 da Moção nº 014/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   
                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
                           
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 114 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de             Lei nº 068/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Junior, que Considera de Utilidade Pública a Associação da 
Orquestra Jovem do Maranhão João do Vale (OJMA), com sede e 
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, de duração inde-
terminada, que tem por finalidade a defesa da igualdade entre todos os 
indivíduos e da liberdade de expressão intelectual, artística e cultural. 

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

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

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

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

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

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 
068/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   
                                                                                                                                                                
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________
                                                                                                                    
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 115 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública o Instituto 
Filantrópico e Educacional Dayse Daniele, com sede e foro no Mu-
nicípio de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, de duração indeter-
minada, que tem por finalidade a promoção de atividade social, através 
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à proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, e for fim 
à velhice.

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

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

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

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

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

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 
052/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                               
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 116 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 016/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso,  manifestando extensa admiração 
ao SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE, na pessoa do seu Pre-
sidente SÉRGIO FROTA, DA COMISSÃO TÉCNICA, JOGADO-
RES E EXTENSIVO AOS SEUS TORCEDORES, pelo bom desem-
penho no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 016/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 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 da Moção nº 016/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares   
                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 121 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 027/2021, de auto-
ria do Senhor Deputado Zé Inácio, que Dispõe sobre as diretrizes 
para a Campanha Estadual de Vacinação da COVID-19 e dá outras 
providências.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que a Secretaria de 
Estado de Saúde publicará periodicamente nos seus sítios institucionais 
na internet a relação do quantitativo de vacinas adquiridas ou recebidas 
pelo estado, o laboratório de origem, os custos despendidos, os gru-
pos elegíveis e o município onde ocorreu ou ocorrerá a imunização, a 
informação e o percentual sobre o atingimento da meta de vacinação, 
bem como os dados sobre a aquisição, o estoque e a distribuição dos 
insumos necessários à aplicação das vacinas, no prazo de 30 dias após 
a publicação dessa Lei.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

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

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

do Projeto de Lei nº 027/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

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 
027/2021, nos termos do voto do Relator.

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021   15
em 23 de março de 2021.                                                           

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 027/2021

Estabelece as Diretrizes para a 
Campanha Estadual de Vacinação da CO-
VID-19 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a imunização da po-
pulação no âmbito do Estado do Maranhão, obedecendo os seguintes 
parâmetros:

I- Critérios de priorização da imunização baseados em evidên-
cias científicas e em critérios sanitários e sociais;

II- Previsibilidade de recursos operacionais e financeiros para 
aquisição, distribuição e aplicação das doses vacinais;

III- Proteção da integridade do sistema de saúde e infraestrutura 
para a continuidade dos serviços de saúde;

IV- Redução da morbidade e mortalidade graves associadas ao 
COVID-19 protegendo as populações de maior risco;

V- Diminuição da transmissão da infecção na comunidade e a 
busca por imunidade coletiva através da imunização;

VI- Garantia de vacinação prioritária em áreas vulneráveis e de 
grande densidade demográfica. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei será divulgada periodicamente 
nos sítios institucionais na internet a relação do quantitativo de vacinas 
adquiridas ou recebidas pelo Estado, o Laboratório de origem, os custos 
despendidos, os grupos elegíveis e o município onde ocorreu ou ocor-
rerá a imunização, a informação e o percentual sobre o atingimento da 
meta de vacinação, bem como os dados sobre a aquisição, o estoque e a 
distribuição dos insumos necessários à aplicação das vacinas. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 130 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 341, de 12 de março 
de 2021, que Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos 
em que especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, 
restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

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

A presente Medida Provisória autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos co-
merciais do setor de bares, restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Estado do Ma-
ranhão, em atenção aos indicadores epidemiológicos relativos à CO-
VID-19 de cada região estadual e ao perfil da população atingida, 
adotou ao longo dos últimos doze meses, dentro de suas competências 
constitucionais, medidas sanitárias necessárias e proporcionais ao ob-

jetivo de prevenção e contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2).
Mais recentemente, em virtude dos indicadores crescentes em 

todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 
potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade, por meio 
do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, dentre outras medidas, 
foram suspensas, até 21 de março de 2021, as autorizações para reali-
zação de reuniões e eventos em geral, aulas presenciais em instituições 
de ensino, bem como foram estabelecidas restrições para o funciona-
mento de atividades comerciais na Ilha de São Luís.

Por meio do Decreto nº 36.582, de 12 de março de 2021, nova 
restrição se fez necessária no âmbito da Ilha de São Luís, dessa vez em 
relação a bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e 
similares. Tais estabelecimentos somente poderão funcionar por meio 
dos serviços de entrega (delivery) e retirada no estabelecimento (take 
away e/ou drive thru).

Os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal pos-
sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de ba-
res, restaurantes e lanchonetes terão direito a auxílio no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), pago em cota única. O auxílio será concedido às 
empresas ativas, localizadas nos municípios da Ilha de São Luís e tem 
por finalidade contribuir para a manutenção de postos de trabalho du-
rante o período de suspensão de funcionamento em virtude de norma 
estadual. 

Relativamente ao setor cultural, os trabalhadores e trabalhado-
ras da cultura anteriormente selecionados por meio das ações emer-
genciais (auxílio emergencial e editais da Secretaria de Estado da Cul-
tura - SECMA) previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020 (Lei Aldir Blanc), terão direito a Auxílio Emergencial no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única.

O benefício destina-se exclusivamente aos trabalhadores e tra-
balhadoras da cultura residentes e domiciliados na Ilha de São Luís e 
tem por finalidade contribuir para a superação das adversidades de-
correntes da suspensão do exercício de suas respectivas atividades em 
virtude de norma estadual.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados- 
De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 

observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contudo, a relevância da Medida Provisória, em apreço, reside, 
em especial, na necessidade de apoiar os estabelecimentos comerciais 
do setor de bares, restaurantes e lanchonetes, bem como os trabalhado-
res e trabalhadoras da cultura neste momento de necessária restrição e 

fim do auxílio emergencial pago pela União.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 

do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

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

Portanto, a urgência desta Medida, decorre da necessidade de 
se adotar, com a maior brevidade possível, mais uma medida capaz 
de contribuir para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 nos setores econômico e social.

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

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

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

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

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

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

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 341/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. No que concerne ao 
mérito, a medida, ora proposta, propõe o benefício às empresas ativas, 
localizadas nos municípios da Ilha de São Luís, tendo por finalidade 
contribuir para a manutenção de postos de trabalho durante o período de 
suspensão de funcionamento em virtude de norma estadual, bem como 
aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura residentes e domiciliados 
na Ilha de São Luís, objetivando a contribuição para a superação das 
adversidades decorrentes da suspensão do exercício de suas respectivas 
atividades em virtude de norma estadual. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

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

sória nº. 341/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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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 da Medida Provisória nº 341, de 
12 de março de 2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 132 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 066/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Adelmo Soares que institui a política estadual de 
direitos das populações atingidas por barragens.

O projeto de Lei em epígrafe tem como objetivo resguardar os 
direitos daquelas populações que sofrem direta ou indiretamente da-
nos decorrentes de barragens, discriminando os direitos das Populações 
Atingidas por Barragens (PAB), como também, prevê o Programa de 
Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e estabelece 
regras de responsabilidade social. 

Em uma definição concisa, afirma-se que “políticas públicas são 
programas de ação governamental visando a coordenar os meios à dis-
posição do Estado e as atividades privadas, para a realização de obje-
tivos socialmente relevantes e politicamente determinados”.1

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 no que diz 
respeito aos direitos das populações atingidas por Barragens, como bem 
justifica o autor da propositura de Lei.

Dessa maneira, quando se diz que a formulação de políticas pú-
blicas é atividade prioritariamente atribuída ao Legislativo, não se está 
conferindo ao legislador a tarefa de necessariamente criar novos órgãos, 
mas principalmente de criar programas para racionalizar a atuação go-
vernamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente 

assegurados. 
Ademais, a possibilidade de criação de política pública por ini-

ciativa parlamentar pode ser extraída do § 1º do art. 5º da CF/88. Se-
gundo esse dispositivo, as normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais (entre as quais se incluem as que definem direitos sociais) 
têm aplicação imediata.   

Portanto, a instituição de política pública estadual, mediante pro-
jeto de lei de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável con-
tanto que a política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e 
objetivos, como no presente projeto de lei.

Por fim, quanto à competência para legislar sobre o assunto, o 
Projeto de Lei também não encontra óbices para a sua aprovação, tendo 
em vista ser competência do Estado dispor a matéria em análise (art. 
25, §1º, da CF/88).

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. 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 066/2021, 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 
066/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 23 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa                                                  
                                                                                                     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 133 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 143/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Institui o Programa Estadual 
de ncentivo às doações para a saúde como política de enfrentamento e 
redução dos impactos provocados por surtos, pandemias, epidemias e 
endemias no Estado do Maranhão.

Nos termos da propositura de Lei, fica instituído como política 
de enfrentamento e redução dos impactos provocados por surtos, pan-
demias, epidemias e endemias no Estado do Maranhão, o Programa 
Estadual de Incentivo às Doações para a Saúde, como política voltada 
ao estímulo de doações em moeda corrente de pessoas físicas e ju-
rídicas em favor dos serviços estaduais da saúde. Parágrafo único 
- As doações a que se refere este artigo serão voluntárias e seguirão, 
quanto à disciplina jurídica, o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janei-
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ro de 2002, o Código Civil Brasileiro.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

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

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

Outrossim, o art. 43, da CE/89, prevê algumas matérias que pre-
cisam ter iniciativa privativa do Governador para se tornarem válidas.

Quanto a iniciativa, o parlamentar é competente para apresentar o 
Projeto de Lei que, apesar de estar criando um programa, apenas insti-
tui suas diretrizes e objetivos, não havendo, portanto, objeções nesta 
fase do processo legislativo.

Cabe lembrar que a Constituição Federal permite que Estados, 
Distrito Federal e União legislem de maneira concorrente quando se 
refere à saúde, conforme o disposto abaixo: 

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

(...)
XII- previdência social, proteção e defesa da saúde.”
A instituição de Programa Estadual, mediante Projeto de Lei de 

iniciativa Parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a po-
lítica se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei.

Quanto ao instrumento, a Lei Ordinária é o instrumento 
adequado para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase 
do processo legislativo.

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

143/2020, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
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 
143/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                                                                                
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________

Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 135 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa Esta-
dual Adote um Animal.

 Nos termos da presente proposição de lei, fica instituído o Pro-
grama Estadual “Adote um animal”, com o objetivo de incentivar pes-
soas físicas e/ou jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade 
e quantidade de adoções animais domésticos em situação de abandono 
ou abrigados em ONGs de proteção animal, em centros de controle de 
zoonoses nas redes públicas e espaços públicos de grande concentração 
de animais das cidades do Estado do Maranhão.  Para fins desta lei con-
sideram-se animais domésticos, cães e gatos que dependam da tutela 
humana para sobrevivência e bem-estar.

Verifica-se que o presente projeto guarda correlação de objeto 
com o Projeto de Lei nº 282/2020 de autoria do Deputado Adriano, o 
qual possui o mesmo título: “Adote um Animal”. 

O Projeto de Lei nº 282/2020 já recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça em 16/12/2020, o que impede a 
anexação do projeto nº 012/2021 a ele.

Isso porque, o art. 170 do Regimento Interno, que trata da Preju-
dicabilidade, prevê que:

Art. 170 – As proposições idênticas ou versando matéria corre-
latas serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame 
em conjunto.

Portanto, como não será possível a análise em conjunto, tendo em 
vista que o projeto mais antigo já recebeu parecer favorável na CCJ, o 
Projeto se encontra prejudicado.

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

de Lei nº 012/2021, em face do presente projeto guarda correlação de 
objeto com o Projeto de Lei nº 282/2020 de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, o qual possui o mesmo título: “Adote um Animal”. 

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 PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei 
nº 012/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                               
     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa                                                         
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   _______

_________________                                                    
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  137 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 164/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre punição admi-
nistrativa para atos de racismo e LGBTIFOBIA praticados nos estádios 
de futebol do Estado do Maranhão.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a Proposição de 
Lei em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela 
aprovação da presente proposição de Lei, não adotando, portanto, o 
voto da lavra do Senhor Deputado Ciro Neto, 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 16 de março do corrente ano, nesta 
Casa Legislativa, em que pese os propósitos do Relator do Projeto de 
Lei designado anteriormente, o que discordamos das razões apresenta-
das com base nos fundamentos seguintes.

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.

Registra a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei, 
dispõe sobre punição administrativa para atos de racismo e LGBTIfo-
bia praticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão. Sabe-se 
que os jogos de futebol no Brasil, em geral, são espaços de socialização 
que propiciam a discriminação, sendo bastante comum que episódios 
de racismo e discriminação contra homossexuais, lésbicas, transexuais 
e intersexuais, por meio de gritos e cânticos.

Registra ainda a justificativa, que o Estatuto da FIFA é bem en-
fático perante estas discriminações e em seu artigo 2.1 diz que “não 
deverá haver discriminação a um país ou a um indivíduo por razões de 
raça, religião e política”, já o art. 2.2 explicita que “a associação que 
tolerar, permitir ou organizar competições nas quais a discriminação 
é praticada, ou que for estabelecida num país onde a discriminação no 
esporte for declarada em Lei, não deverá ser admitida na FIFA, ou de-
verá ser expulsa se já for membro”. Fortalecendo esta ideia, o Estatuto 
da CONMEBOL Libertadores, diz, no art. 4º, que “promover o futebol 
na América do Sul em um espírito de paz, compreensão e jogo limpo, 
garantindo que no âmbito do futebol não exista discriminação de um 
indivíduo ou grupo de pessoas por razões políticas, de gênero, religião, 
raça, origem étnica, nacionalidade ou qualquer outro motivo”. Em-
bora os dispositivos sejam teoricamente belos, a prática mostra outro 
lado do esporte: o caso do jogador Richarlyson é emblemático – perse-
guido durante toda a sua carreira por, supostamente, ser homossexual, 
sua contratação por clubes rendeu até mesmo ataques com bombas às 
sedes das equipes, entre outros episódios deploráveis que fizeram o ex-
celente jogador abandonar os gramados.

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 

164/2020, de iniciativa do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
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 164/2020, 
nos termos do voto do Relator. 

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

em 23 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 138 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Mical Damasceno que Cria a Política Estadual de 
amparo, apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou retomada ao 
mercado de trabalho.

A medida ora proposta em seu artigo, fica criada no Estado do 
Maranhão a Política Estadual de amparo, apoio e capacitação de viú-
vas que dependiam exclusivamente do marido.  A Política Estadual de 
amparo, apoio e capacitação de viúvas tem como objetivo dar auxílio 
às mulheres que dependiam exclusivamente do marido, para que pos-
sam ter atendimento psicológico, apoio governamental e incentivo para 
adentrar ou retomar o mercado de trabalho.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

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

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

Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

A apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na 
criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao 
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na 
estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo 
e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.

Quanto a iniciativa, o parlamentar é competente para apresentar 
projeto de lei que, apesar de estar criando um programa, apenas insti-
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tui suas diretrizes e objetivos, não havendo, portanto, objeções nesta 
fase do processo legislativo.

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente projeto de lei.

Quanto ao instrumento, a lei ordinária é o instrumento adequado 
para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo 
legislativo.

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

026/2021.
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 
026/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 23 de  março de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 140 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Zé Inácio, que visa dispor sobre a garantia de 
prioridade nos trâmites procedimentais dos procedimentos investigató-
rios que visem à apuração e responsabilização de crimes contra a vida 
e outros crimes com resultado morte, inclusive na modalidade tentada, 
que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado 
do Maranhão.

O Estado do Maranhão editou em 2001 a Lei nº 7.716 que tratava 
sobre tema semelhante, porém as vítimas abrangidas eram mulheres ví-
timas de violência doméstica. A lei foi questionada no Supremo Tribu-
nal Federal na ADI 3483, restando a mesma declarada inconstitucional 
por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito 
processual (art. 22, I, CF88):

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.716/2001 
do Estado do Maranhão. Fixação de nova hipótese de prioridade, em 
qualquer instância, de tramitação processual para as causas em que 
for parte mulher vítima de violência doméstica. Vício formal. Pro-
cedência da ação. 

1. A definição de regras sobre a tramitação das demandas judi-
ciais e sua priorização, na medida em que reflete parte importante da 
prestação da atividade jurisdicional pelo Estado, é aspecto abrangido 
pelo ramo processual do Direito, cuja positivação foi atribuída pela 
Constituição Federal privativamente à União (Art. 22, I, CF/88). 

2. A lei em comento, conquanto tenha alta carga de relevância 
social, indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, invadiu 

esfera reservada da União para legislar sobre direito processual. 
3. A fixação do regime de tramitação de feitos e das correspon-

dentes prioridades é matéria eminentemente processual, de competência 
privativa da União, que não se confunde com matéria procedimental 
em matéria processual, essa, sim, de competência concorrente dos 
estados-membros. 

4. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reafir-
mou a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de nor-
mas estaduais que exorbitem de sua competência concorrente para 
legislar sobre procedimento em matéria processual, adentrando 
aspectos típicos do processo, como competência, prazos, recursos, 
provas, entre outros. Precedentes. 5. Ação julgada procedente. (ADI 
3483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 13-05-
2014 PUBLIC 14-05-2014)

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

010/2021.
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 010/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.
                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa   
                                                                                                                                                             
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 144 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a prioridade de 
atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanato ou instituição 
coletiva pública ou privada sem fins lucrativos nos programas habita-
cionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos do governo do 
Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe assegurar aos órfãos e abri-
gados por decisão judicial, egressos de orfanato ou instituição coletiva, 
de acolhimento, pública ou privada sem fins lucrativos, a prioridade nas 
etapas de seleção e habilitação nos programas habitacionais públicos ou 
subsidiados com recursos públicos do Governo do Estado do Maranhão.

Registra a justificativa do autor, que as crianças e adolescentes 
abrigados em orfanatos ou instituições coletivas de acolhimento, públi-
cas ou privadas desde que sem fins lucrativos merecem especial atenção 
ao atingir a maioridade civil. 

Registra ainda, que em vista das causas e consequências que po-
dem advir dos fatos sociais o discrimine é necessário, cabendo, perfeita 
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e harmonicamente, uma política pública que priorize habitação desse 
nicho social.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

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

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

Já o art. 43, da CE/89, prevê algumas matérias que precisam ter 
iniciativa privativa do Governador para se tornarem válidas.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, apresenta o regra-
mento para a repartição de competências entre os entes da federação. 
Aos Estados, além das competências comuns (art. 23, CF/88) e con-
correntes (art. 24, CF/88), coube tudo aquilo que não seja vedado pela 
Constituição (art. 25, § 1º, CF/88).

Conforme destacado na Justificativa do Projeto de Lei, em análi-
se, o art. 227, da Constituição Federal, preceitua que “constitui dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão.

Desta forma, considerando que a proposição apresenta-se em 
conformidade com as regras constitucionais e não há decisões judiciais 
que declararam inconstitucionais leis de outros estados sobre o tema, 
opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 007/2021.

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

007/2021.
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 
007/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em  23   de  março de 2021.

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

______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 145 / 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 075/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso que “Cria o Banco 
de Dados de Reconhecimento Facial e Digital para a Prevenção ao 
Desaparecimento de Crianças e Adolescentes e dá outras providên-
cias. 

O referido Projeto de Lei prevê a criação de um Banco de Dados 
de reconhecimento facial e digital de crianças e adolescentes desapare-
cidas sendo responsável pelo referido Banco o Instituto Geral de Perícia 
Médica e a Secretaria de Segurança Pública competente para fazer a 
inserção dos dados.   

 A iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito do controle 
recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da separação 
entre Poderes, princípio base para um Estado Democrático de Direito.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham atribuições dos Ministérios.

Os Estados federados, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem cumprir obriga-
toriamente ( Art. 25 caput, CF/88) por isso há matérias que o processo 
legislativo não poderá ser deflagrado pelo Poder Legislativo Estadual, 
como aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, 
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em obediência ao prin-
cípio da simetria, determina em seu art. 43, V, que compete privativa-
mente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, 
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equi-
valentes e outros órgãos da administração pública estadual.

Sobre o assunto, trazemos baila o entendimento esposado pelo 
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Açõe Direta de 
Inconstitucionalidade   ADI 1275, in verbis:

“Lei do Estado de São Paulo. Criação do Conselho Estadual de 
Controle e Fiscalização do Sangue (COFISAN), órgão auxiliar da Se-
cretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício de 
iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. Projeto de lei que 
visa à criação e estruturação de órgão da administração pública: 
iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CF/1988). 
Princípio da simetria.[ADI 1.275, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
16-5-2007, P, DJ de 8-6-2007.]”

Que pese a importância do assunto, queda-se claro e cristalino 
que o Projeto de Lei, ora em comento, estabelece atribuições para Ór-
gãos e Secretarias do Poder Executivo, violando, assim, o princípio da 
reserva de iniciativa (art. 43, V, da CE/89) e, consequentemente, o prin-
cípio da separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade 
formal.

A título de exemplo, já existe o Cadastro Nacional de Crianças 
e Adolescentes Desaparecidas criado pela Lei nº 12.127, de 17 de de-
zembro de 2009, onde consta que a União manterá a base de dados 
do Cadastro Nacional que conterá as características físicas e dados 
pessoais de crianças e adolescentes em que o desaparecimento tenha 
sido registrado nos órgãos de segurança pública federal e estadual. 

Em fevereiro de 2010 a Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República – SDH/PR em parceria com o Ministério da Justiça 
- MJ, desenvolveram o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidas através do site http://www.desaparecidos.gov.br.

Consoante o site acima citado, o Cadastro consiste em um banco 
de dados alimentado com informações sobre crianças e adolescentes 
desaparecidos e possibilita o registro, a sistematização, a consulta, e 
a difusão de informações sobre casos de desaparecimento em todo 
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o país, devendo haver envolvimento de agentes de segurança Pública, 
Governos de Estado, Conselhos Tutelares e da sociedade.

No caso em tela, a existência de um Banco Nacional é uma evo-
lução no enfrentamento do problema, pois banco setoriais (estaduais 
e regionais) dificultam a unificação dos dados e a própria busca pela 
criança ou adolescente desaparecida.   

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

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

075/2021, por padecer 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 Ordinária nº 
075/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de março de 2021.                                                                 
 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 146/ 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 183/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Júnior,  que estabelece “diretrizes para a pro-
moção de conscientização sobre bons tratos aos animais na rede de 
ensino público e privado no Estado do Maranhão.

O projeto em análise estabelece em seu artigo que a promoção 
de conscientização sobre bons tratos aos animais deve estar presen-
te na Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio, na 
rede de ensino público e privado do Estado do Maranhão, e terá como 
diretrizes:  incutir senso de respeito e proteção aos animais, como 
seres vivos sensíveis que formam parte da natureza em conjunto e 
em condição de paridade em relação aos seres humanos; oferecer 
informações para o exercício da tutela responsável sobre animais, 
esclarecendo que é obrigação do tutor garantir todas as condições 
necessárias ao bem-estar e reforçando os compromissos das pessoas 
com eles;  incentivar a esterilização dos animais de estimação, expli-
cando a importância do controle da fertilidade para fins de redução 
do abandono e de maus-tratos;   incentivar a microchipagem de 
animais domésticos para fins de registro e identificação para coibir 
o abandono e a prática de maus-tratos;   estimular a adoção de 
animais domésticos e desestimular a compra, esclarecendo que a 
comercialização contribui para a superpopulação de animais sem 
tutores;  tratar da importância da vacinação e da vermifugação de 
animais domésticos para prevenção de doenças;  abordar a legisla-
ção que trata dos direitos dos animais, encorajando denunciar atos 
de maus-tratos e abusos; explicitar a ilegalidade e/ou inadequação 
da manutenção de animais silvestres como animais de estimação. 

Como se vê na Justificativa, a proposição busca “assegurar que 
as futuras gerações tenham a oportunidade de adquirir desde cedo, 
especialmente durante a fase de desenvolvimento escolar, conheci-
mento sobre bons tratos dos animais e formas de promovê-los”. 

Para tanto, acrescenta o art. 2º, que na execução das diretrizes de 
que trata esta proposição, compete ao poder público:

I - estimular a realização de palestras para divulgar informa-
ções a respeito dos bons tratos aos animais;

II - organizar e aplicar os conteúdos de bons tratos aos ani-
mais, tendo por base os regramentos estabelecidos na Base Nacio-
nal Comum Curricular;

III - possibilitar a atuação conjunta dos sistemas estadual e 
municipal de ensino para planejamento, monitoramento, execução 
e avaliação da aplicação das diretrizes nas respectivas unidades de 
ensino.

Por fim, o art. 3º acrescenta que “os estabelecimentos de ensi-
no da rede de ensino público e privado poderão celebrar parcerias 
com entidades de proteção animal e outras organizações não gover-
namentais ou governamentais, universidades, empresas públicas e 
privadas nacionais ou internacionais, entidades de classe ligadas ao 
exercício da Medicina Veterinária, entre outras instituições públi-
cas e privadas para a promoção das diretrizes previstas nesta Lei”.

Do ponto de vista jurídico-formal, não há óbice à tramitação da 
matéria, a qual se insere no âmbito da competência legislativa concor-
rente, à vista do disposto no inciso IX do art. 24 da CF/88.

Contudo, quanto as entidades da rede pública a matéria se en-
contra entre aquelas de iniciativa privativa, nos termos do 43, III e V 
da Constituição Estadual, portanto, a propositura por parlamentar não 
é viável.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica 
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa 
de Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que

disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Cor-

po de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad-

ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e orça-

mentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

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

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas, conforme induz os arts. 2º e 3º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 2º e 3º há 
uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir 
competência/atribuições a órgãos públicos da rede de ensino do Estado 
do Maranhão.

Quanto as entidades privadas da rede de ensino, para as quais 
prevalece o princípio da livre iniciativa (art.  170,  “caput”,  da   Cons-
tituição   da República)- mesmo que sob fiscalização estatal- as mesmas  
são  dotadas  de autonomia pedagógica quanto ao assunto abordado. 
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A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/96) 

aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das es-
colas na definição de suas propostas pedagógicas. 

Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, res-
peitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União 
com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte diversi-
ficada do currículo deve ser complementada, em cada sistema de ensino 
e estabelecimento escolar, por disciplinas e conteúdos que levem em 
conta as características regionais e locais da comunidade, da cultura, da 
economia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os 
Estados membros têm competência concorrente para legislar – quando 
se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos com a 
opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para uma 
parcimônia na inclusão de conteúdos nos currículos escolares brasilei-
ros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da Câma-
ra dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ março 
de 2003):

1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas, 
áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, a 
partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e legal, 
- já encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da Comis-
são de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos 
técnicos–pedagógicos e em disposições constitucionais e infracons-
titucionais, sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. 

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da com-
petência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, de 
suas comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Estadual 
e Distrital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Minis-
tério da Educação-MEC.”

Tendo em vista estas considerações, entendemos ser ilegal a in-
clusão do presente conteúdo nos currículos escolares da rede estadual 
de ensino, seja pública ou particular. 

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

pela rejeição do projeto  de lei nº 183/2020, face de sua inconstituciona-
lidade formal e 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, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Or-
dinária nº 183/2020, nos termos do voto do Relator, contra o voto do 
Senhor Deputado Duarte Júnior.

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

em 23 de março de 2021.                                                                 
 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Ciro Neto
                                                                                                    
Vota a favor                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                          Deputado Duarte Júnior
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

           

   P O R T A R I A   Nº 016/2021
 
 O DIRETOR  DE RECURSOS HUMANOS  DA  ASSEM-

BLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED 
nº 0000039/2021-AL.,

R E S O L V E:
CONCEDER a servidora ALINE DANIELLE RODRIGUES 

LIMA, matrícula nº 1630623 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de 
Licença Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94 (Esta-
tuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão), altera-
do pela Lei nº 10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada a 
partir do dia 06 de novembro de 2020.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA        

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 19 de março de 2021.

                                           
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará a reabertura da licitação 
com edital alterado, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 06 de 
abril às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos médico e odontológicos. O edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.
leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00 
horas. São Luís, 19 de março de 2021. Lincoln Christian Noleto Costa. 
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2491/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 06 de abril às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços da natureza continuada de chaveiro e carimbos, 
para efetuar respectivamente: abertura emergenciais de portas, trincos, 
confecção, substituição e reposição de chaves, confecção de carimbos, 
fornecimento de refil e resina para atender às necessidades da Assem-
bleia. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 
sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, 
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 19 de março 
de 2021. Fabio Alex Dias. Pregoeiro da ALEMA

  




