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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 20.04.2021 - (TERÇA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  346/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 10.505, DE 6 
DE SETEMBRO DE 2016, QUE INSTITUI O MUTIRÃO RUA DIG-
NA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 
PÚBLICAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  347/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO,  QUE AUTORIZA  A CONCESSÃO, 
NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA, DE AUXILIO EMERGEN-
CIAL ÀS AGÊNCIAS DE VIAGENS LOCALIZADAS NO ESTADO 
DO MARANHÃO, EM COMPENSAÇÃO AOS REFLEXOS DA CO-
VID – 19, SOBRE O SETOR DO TURISMO . COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – 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)

3. PROJETO DE LEI Nº 045/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI 
A CAMPANHA “IDOSOS ÓRFÃOS DE FILHOS VIVOS” PARA 
A ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CUIDADO 
AOS IDOSOS E AS CONSEQUÊNCIAS DO SEU ABANDONO NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES. 

4. PROJETO DE LEI Nº 047/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO. QUE ALTERA A LEI ORDINÁ-
RIA ESTADUAL Nº 11.136, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019, QUE 
INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL DO LIXO ZERO”, NO ESTA-
DO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

5. PROJETO DE LEI Nº 085/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA 
ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚ-
DE, A SER LEMBRADO ANUALMENTE NO DIA 23 DE FEVEREI-
RO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO , JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

6. PROJETO DE LEI Nº 115/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, QUE INSTITUI O “SELO AMIGO DA 
SAÚDE”, AOS BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E 
ESTABELECIMENTOS AFINS, EM TODO O ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO. 

7. PROJETO DE LEI Nº 216/2020, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE ESTABELECE CRITÉ-
RIOS PARA RECONHECIMENTO DE ESTADO DE CALAMIDA-
DE PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO 
PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA EFEITOS DO ARTIGO 

65 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO 
DE 2000. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E DE ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABA-
LHO – RELATORA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO 
WAQUIM. RETIRADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO AN-
TERIOR A PEDIDO DO AUTOR, NO ATO DA DISCUSSÃO  
PARA QUE FOSSE APRESENTADA EMENDA, SENDO A MES-
MA ACATADA PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUS-
TIÇA E CIDADANIA.

III- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM VOTAÇÃO-  ÚNICO TURNO

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 277/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO 
MARANHÃO  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 278/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA.  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 279/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NINA RODRI-
GUES.  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 280/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 295/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO 
MARANHÃO  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 293/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUIS DOMINGUES  
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 294/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO RICO DO 
MARANHÃO  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 296/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
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VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA  
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 313/21, DE  AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA 
SERRA NEGRA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 028/021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 314/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 029/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 320/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRI-
NHAS– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 321/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
LAGO AÇU– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 031/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 322/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITORINO 
FREIRE – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 032/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 325/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
CORDA– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

22. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 326/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS– 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUÇÃO E VOTAÇÃO

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

23. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 003/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL 
BECKMAN AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA, 
FRANSOUFER. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

24. REQUERIMENTO Nº 151/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
À PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA 
DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO MARANHÃO (PROCON/
MA), SRA. KAREN TAVEIRA BARROS, ACERCA DAS 
FISCALIZAÇÕES, DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS E 
MULTAS APLICADAS PELO ÓRGÃO. INDEFERIDO. O AUTOR 
RECORREU DA DECISÃO DA MESA.

25. REQUERIMENTO Nº 157/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE – SES, SENHOR CAR-
LOS LULA, ACERCA DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO 
HOSPITAL DE CAMPANHA NO ESTADO DO MARANHÃO, LO-
CALIZADO NO ESPAÇO RENASCENÇA. INDEFERIDO. O AU-
TOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA.

26. REQUERIMENTO Nº 158/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
ENERGIA, SENHOR SIMPLÍCIO ARAÚJO, ACERCA DOS CUS-
TOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPANHA 
NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADO NO ESPAÇO RE-
NASCENÇA.  INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECI-
SÃO DA MESA.

27.  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 ESTADO DA SAÚDE 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. 

28. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO DEP. 
WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA  EN-
CAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, 
SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SE-
GURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, JEFFERSON PORTELA 
E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEIRO, PEDINDO INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUALIZADO DE 
VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO SUAS RESPEC-
TIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BATALHÕES NAS 
QUAIS SE ENCONTRAM AS VIATURAS EM MANUTENÇÃO E 
SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO. INDEFERIDO - O AUTOR RECORREU AO PLE-
NÁRIO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, 
A PEDIDO DO AUTOR. 

29. REQUERIMENTO Nº 137/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊN-
CIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 323/2020, DE SUA 
AUTORIA.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTE-
RIOR, A PEDIDO DO AUTOR. 
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30. REQUERIMENTO Nº 152/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021. RETIRADO DA OR-
DEM DO DIA, A PEDIDO DO AUTOR. 

31. REQUERIMENTO Nº 153/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021. RETIRADO DA OR-
DEM DO DIA, A PEDIDO DO AUTOR.

32. REQUERIMENTO Nº 154/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE COROATÁ, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. RETIRADO DA OR-
DEM DO DIA, A PEDIDO DO AUTOR.

33. REQUERIMENTO Nº 160/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA DETERMI-
NADA A TRAMITAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJE-
TO DE LEI N° 185/2021, DE SUA AUTORIA.  

34. REQUERIMENTO Nº 161/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA DETERMI-
NADA A TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA O PRJETO 
DE LEI Nº 243/2021, DE SUA AUTORIA. 

35. REQUERIMENTO Nº 162/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA DETERMI-
NADA A TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA O PRJETO 
DE LEI Nº 319/2021, DE SUA AUTORIA. 

36. REQUERIMENTO Nº 165/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PRE-
FEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MU-
NICÍPIO DE COLINAS PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM 
DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO 
NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

37. REQUERIMENTO Nº 166/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO 
E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 
DE PARNARAMA, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO 
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO NO 
DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

38. REQUERIMENTO Nº 167/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PRE-
FEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO FÉLIX DE BALSAS, PARABENIZANDO-OS PELA 
PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, 
OCORRIDO NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

39. REQUERIMERNTO Nº 176/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA HELLENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO, PARA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS PROJETOS DE LEI NºS 183 E 
184/2021, DE SUA AUTORIA. 

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
 
40. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO DA GESTÃO,  PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES – SEGEP,   FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEI-
DA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, 
SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUI-
ÇÃO E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES 
NA INATIVIDADE. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO 
AUTOR.

41. 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 A PEDIDO DO 
AUTOR.

42. REQUERIMENTO N° 123/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE EXPLIQUEM 
O DESTINO DE LEITOS E HOSPITAIS QUE FORAM FECHADOS, 
ASSIM COMO OS RESPIRADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 
ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS DURANTE A PAN-
DEMIA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO   A PEDIDO DO AUTOR.

43. 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, PARA QUE INFORMEM O FORNECI-
MENTO AO PÚBLICO, DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: 
QUEATIPINA, MICOFENALATO DE SÓDIO, MESALASINA, 
OLANSAPINA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, OFLOXASINA, 
MINOCICLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME. TRANSFERI-
DA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

44. REQUERIMENTO N° 135/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ, O SENHOR JOVALDO CAR-
DOSO OLIVEIRA JÚNIOR, PARA QUE EXPLIQUE AS RAZÕES 
PELAS QUAIS OS 93 (NOVENTA E TRÊS) APROVADOS NO ÚL-
TIMO CONCURSO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOS-
SADOS, AINDA NÃO ENTRARAM EM EXERCÍCIO. TRANSFE-
RIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

45. REQUERIMENTO Nº 136/2021, DE AUTORIA DO 
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DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA SAÚDE, O SENHOR CARLOS LULA, QUE INFORME 
SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS HOUVE O ENCERRAMEN-
TO DO DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19, MONTA-
DO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO PARQUE RANGEDOR. 
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

 
46. REQUERIMENTO Nº 155/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA FAZENDA, SENHOR MARCELLUS RIBEIRO, QUE 
INFORME A ORIGEM DOS RECURSOS DOS AUXÍLIOS EMER-
GENCIAIS AUTORIZADOS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 
344/2021 E 345/2021. RETIRADO DA ORDEM DO DIA, A PEDI-
DO DO AUTOR.

47. REQUERIMENTO Nº 156/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PRJETO DE LEI Nº 017/2021, DE 
SUA AUTORIA. RETIRADO DA ORDEM DO DIA, A PEDIDO 
DO AUTOR.

48. REQUERIMENTO Nº 163/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMÍLIARES, DO 
SENHOR UARYNI BASTOS CAVALCANTE, PELO SEU FALECI-
MENTO, OCORRIDO NO DIA 07 DE ABRIL DO CORERNTE ANO. 

49. REQUERIMENTO Nº 168/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO 
QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AO SENHOR JOA-
QUIM DAS NEVES, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTI-
MENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO.

50. REQUERIMENTO Nº 169/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMÍLIARES, DO 
ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO FRAZÃO, PELO SEU FALECI-
MENTO, OCORRIDO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORERNTE ANO.

51. REQUERIMENTO Nº 171/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PROCURADOR-
-CHEFE DA REPÚBLICA NO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ RAI-
MUNDO LEITE FILHO SOLICITANDO CÓPIA DO RELATÓRIO 
REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 02 /2021/GIAC/MPF. 

52. REQUERIMENTO Nº 172/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM), SENHOR 
RICARDO GARCIA CAPELLI, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO, LIQUIDADO 
E PAGO PELO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO EM 
TODAS AS PEÇAS PUBLICITÁRIAS VEICULADAS NA TELEVI-
SÃO, RÁDIO E MÍDIAS SOCIAIS PAGAS SOBRE O COMBATE 
AO NOVO CORONAVÍRUS. 

53. REQUERIMENTO Nº 173/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE 
DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS (MOB), SENHOR DANIEL CARVALHO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO, 
LIQUIDADO E PAGO PELO GOVERNO DO ESTDO DO MA-

RANHÃO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂ-
NEA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES, 
A ORIGEM DESSES RECURSO, ALÉM DA PORCENTAGEM DE 
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO, 
SOLICITO QUE ENCAMINHE A DATA DE INÍCIO DAS OPERA-
ÇÕES DO SISTEMA BRT NA AVENIDA HOLANDESES. 

54. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECHO, SOLICI-
TANDO QUE INCLUA O ESTADO DO MARANHÃO NO ROL DOS 
ESTADOS ALCANÇADOS PELAS INVESTIGAÇÕES DA COMIS-
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) QUE INVESTIGARÁ 
POSSÍVEIS DESVIOS DE RECURSOS DESTINADOS AO COM-
BATE DA COVID-19. 

55. REQUERIMENTO Nº 175/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON RIBEIRO, SOLICITANDO QUE SEJA RETI-
RADO DE PAUTA OS PROJETOS DE LEI NºS 367 E 368/2020, DE 
SUA AUTORIA. 

56. REQUERIMENTOS NºS 177,178,179 E 180/2021, DE 
AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITAN-
DO QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIA-
RES DO PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE 
DEUS, SENHOR FRANCISCO MARTINS, FALECIDO NO MÊS DE 
MARÇO, BEM COMO DOS PASTORES ANTÔNIO JOÃO PEREI-
RA MARTINS, ANTÔNIO MARIA TEXEIRA DE AMORIM FILHO, 
ELIEZER ROSA DOS SANTOS, OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL 
DO CORRENTE ANO.   

MENSAGEM Nº 028 /2021
São Luís, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe 
sobre a prorrogação do prazo de pagamento do ICMS por contribuintes 
enquadrados no Simples Nacional, ao teor da Resolução nº 158, de 24 
de março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), e 
prorroga o prazo para o pagamento do ICMS relativo à diferença de 
alíquota nas aquisições de outros Estados e do Distrito Federal, de que 
trata a Lei nº 8.948, de 19 de maio de 2009.

A pandemia de COVID-19, além dos impactos na saúde pública, 
trouxe reflexos econômicos e sociais. Desse modo, aliado às políticas 
públicas sanitárias, o Estado do Maranhão, dentro de suas competên-
cias constitucionais, adotou, ao longo de 2020 e nos primeiros meses 
de 2021, uma série de medidas destinadas a estimular a recuperação 
da economia maranhense, bem como garantir direitos fundamentais 
sociais.

Em 2020, foram prorrogados o prazo de validade das certidões 
negativas de débito expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ, o prazo para pagamento de parcelas do Simples Nacional e do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA referente 
ao exercício de 2020, bem como instituídos programas de pagamento 
e parcelamento de débitos relativos ao ICMS. Já no exercício de 2021, 
por exemplo, foram prorrogados para os meses de abril, maio e junho 
o calendário de pagamento do IPVA de veículos usados. O pagamento 
com desconto, em cota única, do IPVA, por seu turno, teve seu prazo 
prorrogado até o último 31 de março.

Por meio da Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 2021, 
com esteio no Convênio ICMS nº 91/2012, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ, o Estado do Maranhão adotou a menor 
carga tributária admitida, isto é, a de 2%, sobre as operações relativas ao 
fornecimento de refeições pelas empresas preparadoras de refeições co-
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letivas e por bares, restaurantes e estabelecimentos similares. A medida 
visa auxiliar o setor de bares, restaurantes e estabelecimentos similares 
neste momento de crise. 

No mesmo sentido de estimular o setor econômico, a Medida 
Provisória em comento, considerando a Resolução nº 158, de 24 de 
março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), pror-
roga o prazo de pagamento do ICMS referente aos períodos de apuração 
de março, abril e maio de 2021. O imposto poderá ser pago em até duas 
parcelas mensais, iguais e sucessivas.

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

Do mesmo modo, também é prorrogado o prazo de pagamento da 
diferença de alíquota do ICMS nas operações interestaduais referente 
aos períodos de apuração de março, abril e maio de 2021. Em vez de 
pagamento até o dia 20 do mês subsequente ao da operação/prestação, 
o adimplemento da obrigação tributária poderá ocorrer em até cinco ou 
seis meses após o período de apuração.

A medida é mais uma alternativa para enfrentamento dos reflexos 
da pandemia da COVID-19 no setor econômico, sendo essa, pois, a 
relevância da matéria.  Por outro lado, a urgência decorre da necessi-
dade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes 
de contribuir para o fortalecimento das empresas optantes do Simples 
Nacional no contexto de crise econômica. 

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 348, DE 16 DE ABRIL DE 
2021.

Dispõe sobre a prorrogação do pra-
zo de pagamento do ICMS por contribuin-
tes enquadrados no Simples Nacional, ao 
teor da Resolução nº 158, de 24 de março 
de 2021, do Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN), e prorroga o prazo para 
o pagamento do ICMS relativo à diferença 
de alíquota nas aquisições de outros Esta-
dos e do Distrito Federal, de que trata a 
Lei nº 8.948, de 19 de maio de 2009.

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

Art. 1º O prazo de pagamento do ICMS por contribuintes enqua-
drados no regime de tributação do Simples Nacional, em obediência 
ao disposto na Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, do Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN), relativamente aos períodos de 
apuração março, abril e maio de 2021, fica prorrogado para os venci-
mentos indicados na tabela abaixo, podendo o imposto ser pago em até 
duas parcelas mensais, iguais e sucessivas:

PERÍODO DE APURAÇÃO VENCIMENTO

Março/2021
1ª parcela: até 20/07/2021
2ª parcela: até 20/08/2021

Abril/2021
1ª parcela: até 20/09/2021
2ª parcela: até 20/10/2021

Maio/2021
1ª parcela: até 22/11/2021
2ª parcela: até 20/12/2021

Art. 2º O ICMS correspondente à diferença de alíquota nas aqui-
sições de outros Estados e do Distrito Federal, de que trata a Lei Es-
tadual nº 8.948, de 15 de abril de 2009, relativamente aos períodos de 
apuração março, abril e maio de 2021, poderá ser pago, em parcela 
única, até a data de vencimento correspondente, abaixo indicada:

PERÍODO DE APURAÇÃO VENCIMENTO
Março/2021 20/08/2021
Abril/2021 20/10/2021
Maio/2021 20/12/2021

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no caput, ficam 
temporariamente suspensos, em relação às operações regulares ocor-
ridas nos períodos de apuração indicados, os efeitos do art. 5o da Lei 
8.948, de 15 de abril de 2009, ressalvadas as operações objeto de Ter-
mos de Verificação e Irregularidade e Infração Fiscal (TVI-IF) emitidos 
pelas unidades de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ.

Art. 3º Ficam mantidos os prazos para envio dos arquivos di-
gitais correspondentes às declarações de informação dos contribuintes 
do ICMS enquadrados no regime de tributação do Simples Nacional 
relativos aos períodos de apuração do imposto a que se referem os arts. 
1º e 2º desta Medida Provisória.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, DE 16 DE     ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI N° 210 / 2021

Dispõe sobre a oferta de bolsas de 
estudo para estudantes com TEA -Trans-
torno de espectro autista na rede de ensi-
no privada e nas associações de ensino no 
Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino da rede privada e as asso-
ciações de ensino poderão conceder bolsas de estudo para portadores de 
TEA - Transtorno de espectro autista até o limite de 3% (três por cento) 
do seu faturamento bruto para estudantes em idade escolar obrigatória.

Parágrafo único: A oferta de bolsas fica limitada a 5 (cinco) 
crianças por turno de ensino regular com duração de 4 (quatro horas) 
diárias de aula com o fim de possibilitar proposta pedagógica individual 
e ambiente estruturado com atividades direcionadas as especificidades 
cognitivas de cada aluno.
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Art. 2º - O valor total ofertado em bolsas de estudo até o limite 

previsto no caput do art. 1º poderá ser deduzido da base de cálculo do 
Imposto de Renda devido pela empresa.

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

JUSTIFICATIVA

O Transtorno de Espectro Autista – TEA é uma realidade cada 
vez mais presente nas famílias brasileiras, por isso deve ser dada aten-
ção especial a mecanismos que possam proporcionar melhor condição 
de vida e desenvolvimento a crianças e adolescentes que são diagnos-
ticados com autismo. Desse modo, estar-se-á garantindo o respeito a 
diversidade e promovendo a educação inclusiva, garantidas pela Lei 
Federal 12.764/2012.

Este projeto, então, tem por finalidade oportunizar as crianças e 
adolescentes com autismo, o acesso ao ensino voltado ao seu desenvol-
vimento cognitivo e comportamental, bem como incentivar a criação 
de escolas especializadas no atendimento a esse público que necessita 
de estrutura e aprendizagem direcionadas, sobretudo nas formas mode-
radas e graves que possuem maior dificuldade de acompanhamento as 
propostas pedagógicas da escola regular. 

Os programas de educação inclusiva adotados em escolas regu-
lares privadas, na cidade de São Luís, não oferecem metodologias vol-
tadas as necessidades de crianças e adolescentes autistas, sobretudo nos 
casos moderados e a graves, onde a criança tem dificuldade de sociali-
zação e acompanhamento escolar.

Assim, a intenção será garantir aos alunos entre 3 e 15 anos que 
sejam diagnosticados com o transtorno de espectro autista, em especial 
nos casos moderados a graves que possuem maior déficit de comunica-
ção, um atendimento voltado a facilitar sua alfabetização e aprendiza-
gem durante a vida escolar.

Além de incentivar a criação de escolas voltadas a adotar meto-
dologias especificas, com ambiente e atividades estruturadas em pro-
porcionar um acolhimento individualizado que atenda a especificidade 
cognitiva de cada aluno.

Por ser um tema relevante, garantista e voltado a educação inclu-
siva, conto com o apoio dos colegas desta Casa para aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 211 / 2021

DISPÕE SOBRE A REGULA-
MENTAÇÃO DA PRÁTICA DE E-S-
PORTS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1 - Fica instaurado que o exercício da atividade espor-
tiva eletrônica no Estado do Maranhão obedecerá ao disposto na pre-
sente Lei.

Parágrafo Único – Para fins desta lei, o esporte eletrônico ou 
“E-Sport” são atividades que, por intermédio do uso de meios eletrôni-
cos, caracterizam a competição entre dois ou mais participantes no sis-
tema de ascenso e descenso misto de competições, com utilização de 
round-robin tournament systems (sistema de todos contra todos) e o 
knockout systems (sistema de eliminação única).

Art. 2 - Os praticantes de E-sports passam a receber a no-
meclatura de “atleta”. 

Art. 3 - É livre a atividade esportiva eletrônica no Estado 
do Maranhão, visando torná-la acessível a todos que se interessarem 
por ela. 

Parágrafo único – São objetivos específicos dos E-Sports:
I – promover, fomentar e estimular a cidadania valorizando a boa 

convivência humana da prática esportiva eletrônica;
II – viabilizar a prática esportiva eletrônica educativa, levando os 

atletas a se entender como adversários e não inimigos como asseveram 
os princípios do fair play (jogo limpo);

III – desenvolver a prática esportiva eletrônica cultural, de modo 
a fomentar a integração de seus jogadores sem preconceitos de origem, 
raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

IV – proporcionar a interação entre os jogadores visando contri-
buir para a melhoria da capacidade intelectual, fortalecendo o desen-
volvimento psicomotor e a capacidade motora complexa, bem como o 
sistema cognitivo e a inclusão social e digital de seus praticantes.

Art. 4 - O Estado do Maranhão reconhece como fomenta-
dora da atividade esportiva a confederação, federação, ligas e entidades 
associativas que normatizam e difundem a prática dos E-Sports.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Na Seção III, mais especificamente no seio do art. 217, a Cons-
tituição Federal de 1988 preconiza que incumbe ao Estado o fomento 
de práticas desportivas formais e não-formais como direito de cada um. 
Em consonância com o texto magno, a Constituição Estadual prevê 
também:

Art. 232 – O Estado fomentará práticas desportivas formais e não 
formais, para assegurar:113 I – a autonomia das entidades dirigentes e 
associações, quanto a sua organização e funcionamento; II – o trata-
mento diferenciado para o desporto profissional e amador. Parágrafo 
único – Serão destinados recursos públicos para a promoção prioritária 
do desporto educacional e comunitário e, na forma da lei, do desporto 
de alto rendimento (MARANHÃO, 1989).

É sabido que a prática de atividades físicas não é recente e sua 
história funde-se com a própria história da humanidade posto que já 
na pré-história, ou idade da pedra, tinha-se essa atividade imposta por 
necessidades individuais de sobrevivência. Na Grécia Clássica, havia 
os jogos fúnebres e píticos que se assemelhavam bastante ao que temos 
hoje nos jogos olímpicos. Esses eventos contavam inclusive com 
regulamentações específicas que deixaram legado inestimável para o 
futuro desportivo. 

Os esportes adotavam e aperfeiçoavam a proeza realizada dentro 
de padrões precisos e mensuráveis, forneciam prova do progresso com 
recordes que sem cessa superavam recordes anteriores: desempenhos 
em que homens, mediam suas forças não só contra o outro, mas também 
contra a escala impessoal do tempo. Numa era de entretenimento, pro-
punham diversões espetaculares, primeiro para uns poucos, depois para 
a maioria. (SILVA; BASTOS SEGUNDO, 2018).

Fica evidente, portanto, que o esporte influencia diretamente no 
psicológico e físico do indivíduo impulsionando a buscar pela evolu-
ção. Com o desenvolvimento da humanidade e o advento de novas tec-
nologias no final do século XX o esporte deixou de significar apenas 
movimento corporal e passou a abranger simulações de situações ideais 
projetadas em telas virtuais (PADILHA et al,  2011).

Assim, surgiram os “E-Sports” que são modalidades esportivas 
competitivas em meio virtual. Já nos anos 70, surgiram as primeiras 
competições mundiais como as Olimpíadas Intergalácticas de Spacewar 
e o evento de jogos eletrônicos promovido pela empresa Atari, o Space 
Invaders Championship que contou com cerca de dez mil competidores 
de todo o mundo em 1981. Com o aperfeiçoamento de equipamentos 
e maior difusão do acesso à internet, nos anos 90 os jogos eletrônicos 
ganharam força. No Brasil, a liga mais popular é a referente ao jogo 
League Of Legends criada em 2012.

Em 2016, o jogo se torna popular ao ponto de chamar a aten-
ção de emissoras de televisão, como a Bandsports, Esporte Interativo 
e SporTV, transmitindo o Circuito Brasileiro de League of Legends 
(CBLOL) no qual times profissionais duelam entre si para ganhar o títu-
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lo de campeão. Em 2016, fora criada a Associação Brasileira de Clubes 
de Esports (ABCDE) com o intuito de organizar os jogos eletrônicos 
no Brasil, proteger e dar assistência os atletas eletrônicos do cenário 
brasileiro (LOLESPORTS, 2017).

Nesta senda, compreendendo os E-Sports como mecanismo de 
socialização, diversão e aprendizagem, cuja conquista atingiu diversos 
adeptos, e seguindo as diretrizes dos esportes tradicionais, verifica-se 
que o país necessita de regulamentação dessa modalidade. 

Por todo o exposto, a presente propositura conta com a aprovação 
pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 212 / 2021

INDICA QUE OS ESTABE-
LECIMENTOS COMERCIAIS QUE 
VENDEM FACAS, ESTILETES, CA-
NIVETES OU SIMILARES DEVEM 
DISPOR ESSES PRODUTOS EM 
COMPARTIMENTOS PROTEGIDOS 
POR VIDRO OU ACRÍLICO PARA 
VENDA AO CONSUMIDOR. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1 - Fica instaurado, no âmbito do Estado do Maranhão, 
que os estabelecimentos que comercializam facas, estiletes, canivetes 
ou similares disponham esses produtos ao consumidor em comparti-
mentos específicos protegidos por vidro ou acrílico.

Parágrafo Único – Para fins desta lei, ficará a cargo do esta-
belecimento acondicionar os produtos em compartimentos protegidos 
trancados por cadeados ou fechaduras.

Art. 2 - Ficam isentos da regra de disposição em comparti-
mento protegido aqueles produtos que já vierem devidamente embala-
dos e protegidos pelos fabricantes.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

No início do mês de Fevereiro deste ano, os principais veículos 
de informações noticiaram a morte de uma idosa de 74 anos que foi 
assassinada a facadas na cidade Valparaíso no Estado de Goiás. Ocorre 
que apesar da notícia ser recorrente no país, a forma como o crime ocor-
reu chamou a atenção. 

De acordo com depoimento prestado pela polícia, o acusado de 
cometer o crime já vinha em fuga da Guarda Municipal quando aden-
trou em um estabelecimento comercial e teve acesso a uma faca a qual 
utilizou para desferir golpes na vítima de 74 anos, Maria das Mercês 
Silva que fazia compras no mesmo local.  A situação chama atenção, 
pois o agente do delito não teve qualquer dificuldade para acessar a 
arma do crime que estava exposta na prateleira de um estabelecimento 
comercial.

Não obstante isso, o risco de acidentes com crianças e até mesmo 
com adultos é iminente com a exposição de elementos perfurocortantes 
sem proteção. Nesse sentido, ressalta-se que os acidentes representam 
um problema de saúde mundial e constituem a primeira causa de morte 
em crianças e em adultos jovens em quase todos os países. 

Para evitar que esses tipos de situações ocorram no âmbito do Es-
tado do Maranhão, a presente propositura conta com a aprovação pelos 
nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 213/2021

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A UNIÃO DE MORADORES 
DA VILA PARAÍSO - UMORVIP.

Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, a União 
de Moradores da Vila Paraíso – UMORVIP, portadora do CNPJ 
nº33.625.995/0001-35, com sede na cidade de Caxias - MA. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE 
ABRIL DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PC do B

JUSTIFICATIVA

A União de Moradores da Vila Paraíso – UMORVIP, presta, re-
levantes serviços à sociedade maranhense, tendo como foco principal, 
as 3.000 (três mil) famílias que residem no Conjunto Vila Paraíso, lo-
calizado em Caxias – MA. em defesa da causa animal. As ações de-
senvolvidas pela instituição reestabeleceram a saúde de vários animais 
abandonados redirecionando-os a novos lares. 

O Conjunto Vila Paraíso, é um conjunto habitacional criado atra-
vés do programa federal Minha Casa Minha Vida, que tem como pú-
blico alvo, pessoas de baixa renda, ou seja, famílias que precisam de 
mais apoio e atenção, seja pelo poder público, seja pela sociedade civil 
organizada. É nesse contexto que se faz de suma importância as ações 
da União de Moradores da Vila Paraíso – UMORVIP.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE 
ABRIL DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado Es-
tadual – PC do B

REQUERIMENTO N° 182 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requei-
ro à Vossa Excelência que inclua na pauta da reunião da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do dia 19/04/2021 a Proposta de 
Emenda à Constituição do Estado do Maranhão - PEC 03/2021 
que “Acrescenta artigos na Constituição do Estado do Maranhão para 
autorizar livre acesso dos deputados estaduais às repartições públicas 
otimizando atuação parlamentar.”

Ressaltando que a fiscalização do Poder Executivo é uma função 
precípua do Poder Legislativo e por isso a necessidade de celeridade no 
trâmite da referida Proposta.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 183 /2021

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Exa., nos termos do Regimento Interno, ouvido 
o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa, voto de 
pesar, conforme abaixo, pelo falecimento da Ex – Deputada Estadual 
a Senhora MARIA DA GRAÇA NUNES MELO, sendo esta iniciativa 
comunicada à família enlutada.

NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar e muita tristeza que recebemos, na noite 
de 13 de janeiro de 2021, a notícia do falecimento de uma das mais 
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ilustres mulheres deste Estado. MARIA DA GRAÇA NUNES MELO, 
mãe dileta, cidadã de estatura incontestável, política admirável, honrou 
o Estado do Maranhão com sua trajetória e dedicação ao povo.

Cidadã amada por sua Cidade e por seu Estado, Graça Melo 
foi Vice-Prefeita de Pedreiras – MA, na primeira gestão de Leonilson 
Passos, Prefeita de Pedreiras – MA durante o período de 1989 a 1992, 
Deputada Estadual, período 2001 a 2003, tia do Deputado Estadual Ar-
naldo Melo, e esposa do Médico e Deputado Estadual Carlos Melo.

No entanto, foi em Pedreiras que deixou resplandecer todo o seu 
valor de mulher pública, ergueu a cidade, inaugurou importantes obras, 
deu cidadania à população e levou dignidade a milhares de pessoas, es-
pecialmente aos idosos, com seus programas sociais. GRAÇA MELO, 
está maranhense que, de coração, se doou ao povo e à vida como mulher 
pública e de bem.

Por isso, somamo-nos nesse momento a todos os familiares e 
amigos de GRAÇA MELO nessa perda irreparável e insubstituível para 
o Estado do Maranhão, para a cidade de Pedreiras – MA, para o País.

Consternado, elevo meu pensamento a Deus e rogo que receba 
MARIA DA GRAÇA NUNES MELO nos Céus, de braços abertos”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de janeiro 
de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1065 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua Dom Pedro II, bairro de 
fátima.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1066 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua Dom Pedro I, bairro de fá-
tima.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 

de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1067 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de São João Batista, na segunda quinzena 
do mês de junho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do muni-
cípio de São João Batista, com propósito de garantir e facilitar o acesso 
a serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1068 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de São Bento, na segunda quinzena do mês 
de junho do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do mu-
nicípio de São Bento, com propósito de garantir e facilitar o acesso a 
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serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1069 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Presidente Saney, na segunda quinzena 
do mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxi-
ma a ser ajustada. 

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do municí-
pio de Presidente Sarney, com propósito de garantir e facilitar o acesso 
a serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais precisam, visto 
que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias 
da Saúde (SES) e da Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de 
serviços preventivos, exames e consultas às mulheres maranhenses.

Diante disso, o programa “Carreta da Mulher”  conta com ações 
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a 
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher, 
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisci-
plinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com 
ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais escla-
recimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha; como também 
sobre a inclusão econômica, social e política; de articulação; e sensibi-
lização, tornando-as mais conscientes dos seus direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1070 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na região da feira do mangueirão 
que fica situada na intermediação entre os bairros Divinéia e Olho 

d’água.
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1071 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua B, cantinho do céu.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1072 /2021

Senhor Presidente,

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

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

fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1073 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica Rua Murici, Residencial Lima Verde, no município de Paço 
do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Murici, Residencial Lima Verde, no mu-
nicípio de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e tra-
fegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida princi-
palmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1074 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica Rua do Mojó, na comunidade do Iguaíba., no município de Paço 
do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua do Mojó, na comunidade do Iguaíba, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

Nesse sentido, a rua indicada necessita de reparos na infraestru-
tura, com ação paliativa ou com bloquetes, para que melhore a trafega-
bilidade da população e da comunidade. A rua é um importante acesso, 

com trajeto mais curto, entre a comunidade do Mojó e a comunidade 
do Iguaíba.  

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1075 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica Rua 11, Residencial Orquídeas, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua 11, Residencial Orquídeas, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1076 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica Rua 1, Residencial Orquídeas, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua 1, Residencial Orquídeas, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1077 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua 11, Residencial 
Orquídeas, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua 11, Residencial Orquídeas, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1078 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua 1, Residencial 
Orquídeas, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua 1, Residencial Orquídeas, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1079 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua Murici, Residen-
cial Lima Verde, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Murici, Residencial Lima Verde, no mu-
nicípio de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e tra-
fegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida princi-
palmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1080 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua do Mojó, na co-
munidade do Iguaíba., no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua do Mojó, na comunidade do Iguaíba, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

Nesse sentido, a rua indicada necessita de reparos na infraestru-
tura, com ação paliativa ou com bloquetes, para que melhore a trafega-
bilidade da população e da comunidade. A rua é um importante acesso, 
com trajeto mais curto, entre a comunidade do Mojó e a comunidade 
do Iguaíba.  

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1081 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua 6, no bairro Pirapora.
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Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1082 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua 5, no bairro Pirapora.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1083 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua santa terezinha, no bairro 
vila Isabel Cafeteira;

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-

tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  
Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 

com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1084 /2021

Senhor Presidente,

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

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1085 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da rua 07 do bairro Pirapora.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1086 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o 
Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao Se-
cretário de Saúde do Estado, o Senhor Carlos Lula, solicitando-lhes que 
adotem providências, para a aquisição de 02 (dois) Gabinetes Odonto-
lógicos, bem como Equipamentos com pontas, Refletor, Unidade Auxi-
liar, 05 (cinco) Compressores Odontológicos com válvula de seguran-
ça, Mochos, Fotopolimerizador, 05 (cinco) Autoclaves Odontológicos, 
destinados ao Município de Peritoró, neste Estado, uma vez que os re-
cursos estão consignados no Orçamento Financeiro do ano em curso.

A presente propositura surge da premente necessidade para aten-
der a demanda da população do referido Município, por se tratar de 
uma medida que irá melhorar a qualidade no atendimento da saúde do 
Município, o que de já solicito aos nobres pares a aprovação da Indica-
ção, ora apresentada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de abril de 2021. - ZITO RO-
LIM - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1087 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO, BEM COMO 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV) DIEGO 
GALDINO DE ARAÚJO, no sentido de INDICAR O MUNICÍPIO 
DE PINHEIRO PARA SER BENEFICIADO COM O PROGRAMA 
MINHA CASA MELHOR DO GOVERNO DO ESTADO. O programa 
tem por objetivo proporcionar conforto e dignidade às famílias mara-
nhenses de baixa renda e incentivar de forma direta o comércio diante 
das consequências da pandemia da Covid-19. Através do Minha Casa 
Melhor o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de 
Governo (SEGOV) beneficia as famílias com o valor unitário de R$ 
600,00 por representante familiar para compra de móveis, eletrodomés-
ticos e utensílios domésticos, melhorando assim sua moradia e gerando 
aquecimento da economia local.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palá-
cio “Manoel Beckman”, em São Luís, 19 de Abril de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1088 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro à V. Exa. que, após ouvida a 
Mesa, a presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado 

do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, e ao Diretor Geral do DETRAN/
MA, Sr. Francisco Nagib Buzar de Oliveira, solicitando a instalação de 
um Posto Avançado do DETRAN/MA no Município de Buriticupu/
MA.

O município de Buriticupu conta atualmente com uma frota de 
16.106 veículos, com destaque para quantidade de motocicletas que 
corresponde a 69,95% do quantitativo geral. 

Buriticupu está inserido em uma região estrategicamente oportu-
na à instalação do Posto Avançado, atenderá a demanda de procura aos 
serviços ofertados pelo DETRAN/MA dos residentes em Buriticupu, 
como também da população dos municípios circunvizinhos de Bom Je-
sus das Selvas, Arame, Bom Jardim e parte de Santa Luzia que juntos 
somam uma frota de 45.049 veículos. 

A proposta de descentralização dos serviços prestados à popula-
ção, objeto da indicação ora apresentada, contribuirá para o desenvol-
vimento da região supramencionada possibilitando maior comodidade 
aos proprietários e condutores de veículos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1089/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio 
Dino, ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão, 
a Excelentíssima Prefeita de Cajari, a Senhora Maria Félix Rodri-
gues dos Santos e ao Secretário Municipal de Educação, o Senhor 
Jackson Douglas Rocha, solicitando posicionamento quanto à parali-
sação das obras de construção da Escola Municipal do Povoado São 
José II, que fica localizada no Município de Cajari-MA, bem como 
a manutenção do poço que foi construído no local para o abasteci-
mento de água.

Ocorre que as obras da referida escola foram abandonadas, pre-
judicando as famílias residentes. Além disso, ressalta-se que, de acor-
do com relatos dos moradores, durante o verão, a escola fica sem ter 
aula, devida à ausência de abastecimento de água. Para este fim, foi 
construído um poço que não está funcionando, uma vez que carece de 
manutenção, como troca de bombas d’água. Desta feita, fazem-se ne-
cessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a pre-
sente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de abril de 
2021. - DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1090 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
minhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando, em caráter de urgên-
cia, a reforma da escola CE Dr. Paulo Ramos em São João dos Patos 
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(MA). Com o objetivo de resgatar a nossa responsabilidade com a edu-
cação, diminuindo a evasão escolar, melhorando a qualidade de vida 
dos alunos, professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1091/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de Limpe-
za Pública – CGLU, o Senhor Joabson Junior, solicitando os serviços 
de coleta de resíduos sólidos e limpeza na rua ao lado do Hospital do 
Câncer, na Rua Cinquenta e Seis – Centro. 

Ocorre que a falta de limpeza na área somada ao depósito inade-
quado de resíduos sólidos por parte da população tem causado transtor-
nos inclusive pela proximidade com um hospital de referência. Desta 
feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, 
justifica-se a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de abril de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1092 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor PREFEITO DE SANTA 
INÊS, FELIPE DOS PNEUS, solicitando que aprecie a possibilidade 
de NOMEAR TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS E CLAS-
SIFICADOS NO ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO 
NO MUNICÍPIO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a pos-
sibilidade que nomear todos os candidatos aprovados e classificados 
no último concurso público realizado no município de Santa Inês para 
provimento de vagas nas áreas da educação e saúde que disponibili-
zou 112 vagas e foi homologado em julho de 2020. Vale ressaltar que, 
atualmente, os candidatos que aguardam nomeação são professores e 
demais profissionais da educação, portanto, essenciais para melhoria da 
qualidade do ensino em Santa Inês.

Ante o exposto, solicita-se a aprovação da presente proposição. 

Assembleia Legislativa em 16 de abril de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1093 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à  BANCADA MARANHENSE DE DEPUTADOS 

FEDERAIS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS solicitando que apre-
cie a possibilidade de VOTAR PELA APROVAÇÃO DO PROJETO 
DE LEI Nº 2564/2020 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NA-
CIONAL DO ENFERMEIRO, DO TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E FIXA A JORNADA 
DE 30H SEMANAIS PARA A CATEGORIA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que atue no sentido de 
aprovar o Projeto de Lei 2564/2020 que tramita na câmara federal e que 
propõe o piso salarial de R$ 7.315,00 para enfermeiros, R$ 5.120,00 
para técnicos, e R$ 3.657,00 para auxiliares de enfermagem e fixa a 
jornada semanal de 30h. O projeto em questão tem como tem objetivo 
reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da enfermagem e 
corrigir a discrepância entre as remunerações praticadas dessa categoria 
em todo país. Trata-se de uma das lutas mais antigas e merecidas de pro-
fissionais que sempre estiveram na linha de frente da saúde e têm atuado 
de forma incansável nesta pandemia. Diante disso, é justo e necessário 
que haja um esforço conjunto de toda a bancada federal no sentido de 
aprovar o referido projeto de lei a fim de regulamentar um piso salarial 
ético e jornada de trabalho adequada como forma de valorizar os enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o Brasil. 

Assembleia Legislativa em 19 de abril de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1094 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à  BANCADA MARANHENSE DE SENADORES 
NO CONGRESSO NACIONAL solicitando que aprecie a possibili-
dade de VOTAR PELA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 
2564/2020 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DO 
ENFERMEIRO, DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXI-
LIAR DE ENFERMAGEM E FIXA A JORNADA DE 30H SEMA-
NAIS PARA A CATEGORIA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que atue no sentido de 
aprovar o Projeto de Lei 2564/2020 que tramita na câmara federal e que 
propõe o piso salarial de R$ 7.315,00 para enfermeiros, R$ 5.120,00 
para técnicos, e R$ 3.657,00 para auxiliares de enfermagem e fixa  a 
jornada semanal de 30h. O projeto em questão tem como tem objetivo 
reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da enfermagem e 
corrigir a discrepância entre as remunerações praticadas dessa categoria 
em todo país. Trata-se de uma das lutas mais antigas e merecidas de pro-
fissionais que sempre estiveram na linha de frente da saúde e têm atuado 
de forma incansável nesta pandemia. Diante disso, é justo e necessário 
que haja um esforço conjunto de toda a bancada federal no sentido de 
aprovar o referido projeto de lei a fim de regulamentar um piso salarial 
ético e jornada de trabalho adequada como forma de valorizar os enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o Brasil. 

Assembleia Legislativa em 19 de abril de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1095 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
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minhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando, em carater de urgên-
cia, a reforma das escolas CE Governador Luís Rocha; CE Deputa-
do Remy Soares e CE Padre Anchieta, na cidade de Presidente Dutra 
(MA). Com o objetivo de resgatar a nossa responsabilidade com a edu-
cação, diminuindo a evasão escolar, melhorando a qualidade de vida 
dos alunos, professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1096 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
minhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando, em caráter de urgên-
cia, a reforma das escolas CE Anajatubense, localizada no Povoado 
Bacabal e CE Nina Rodrigues (sede), ambas no município de Anaja-
tuba (MA). Com o objetivo de resgatar a nossa responsabilidade com a 
educação, diminuindo a evasão escolar, melhorando a qualidade de vida 
dos alunos, professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1097 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
minhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando, em caráter de urgên-
cia, a reforma da biblioteca FAROL DA EDUCAÇÃO do município 
de Santa Helena (MA).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1098 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja enca-
minhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando, em caráter de urgên-

cia, a reforma da biblioteca FAROL DA EDUCAÇÃO do município 
de Governador Archer (MA).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1099 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, em caráter de urgência, para 
que determine a reestruturação da Delegacia da Mulher de Açai-
lândia/MA.

A Delegacia da Mulher de Açailândia encontra-se em estado pre-
cário na prestação dos seus serviços, não possui agentes investigadores 
em número suficiente, para enfrentar a demanda de aproximadamente 
350 (trezentos e cinquenta) inquéritos e/ou procedimentos abertos, por 
crimes de violência doméstica praticados contra a mulher, que sempre 
se encontra em condições de desigualdade econômica, o que a coloca 
numa condição de dependência, que gera uma opressão que obriga a 
mulher vítima dessa violência submissa e exposta a novas agressões, 
que na maioria das vezes se perpetuam por longo tempo, terminando 
em morte violenta.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, apresentada 
pelos vereadores Lucas Alves, Odacy Miranda, Felisberg Melo, Denes 
Pereira, Erivelton Trindade, Ademar Martins, Fanio Mania, Thais Brito, 
Robenha Maria e Cleones Matos, legítimos representantes da popula-
ção de Açailândia, que manifestam seu inconformismo com a falta de 
delegados, escrivães e investigadores, sendo que a falta desses agentes, 
faz com que esses procedimentos de investigação venham a serem al-
cançados pela prescrição, impedindo com que os crimes que neles são 
registrados passem a compor estatísticas negativas da impunidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1100 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine obra 
de contenção, recuperação e urbanização da erosão localizada no 
bairro Laranjeiras no centro da cidade de Açailândia/MA.

O processo erosivo no bairro Laranjeiras é um problema crônico 
que cresce de forma gradativa, sendo necessárias obras para manter a 
salubridade e infraestrutura das vias urbanas, diminuição da poluição 
dos cursos d’água e redução à degradação ao meio ambiente.

Nos períodos de maior intensidade pluviométrica, em pontos 
mais críticos do bairro Laranjeiras tem sido frequentes os casos, des-
moronamentos (ocasionando destruição de ruas e imóveis), acúmulo 
de lixo em local impróprio e problemas de drenagem do solo, o que 
provoca uma piora considerável na qualidade de vida da comunidade.
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No entorno do córrego Sapo, os desgastes erosivos intensificam 

e se agravam com o crescimento de erosões em forma de voçorocas 
que estão em estágio avançado de desenvolvimento, contribuindo de 
forma prejudicial a estética do meio ambiente afetando o solo e im-
possibilitando o processo de drenagem correto, afetando diretamente 
os moradores que convivem nas bordas da erosão em situação de risco.

Sendo assim, torna-se imprescindível a realização de obra visan-
do a drenagem de águas pluviais e urbanização nessa localidade, ces-
sando o processo de erosão gradativo que assola o bairro Laranjeiras, 
preservando seus munícipes e a infraestrutura local.

 Solicitamos ainda, especial atenção a nossa proposição, apresen-
tada pelos vereadores Lucas Alves, Odacy Miranda, Felisberg Melo, 
Denes Pereira, Erivelton Trindade, Ademar Martins, Fanio Mania, 
Thais Brito, Robenha Maria e Cleones Matos, legítimos representantes 
da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1101 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e, a Secretaria de Estado 
da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que determine a implantação 
do programa “Casa da Mulher Maranhense” para cidade de Açai-
lândia/MA.

A implantação desse programa tem o objetivo de realizar aten-
dimentos eficazes e humanizados às mulheres vítimas de violência do-
méstica, aplicando serviços especializados que atendem aos mais diver-
sos tipos de violência contra mulheres, trazendo inúmeros benefícios 
para as mulheres de comunidades e cidades circunvizinhas.

Ressalta-se que este programa foi um dos principais compromis-
sos do governo estadual visando a redução das injustiças sociais e vol-
tadas para a pauta de gênero, que é uma das prioridades do governador 
Flávio Dino.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, apresentada 
pelos vereadores Lucas Alves, Odacy Miranda, Felisberg Melo, Denes 
Pereira, Erivelton Trindade, Ademar Martins, Fanio Mania, Thais Brito, 
Robenha Maria e Cleones Matos, legítimos representantes da popula-
ção de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de abril 
de 2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1102/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Educação do Estado do Ma-
ranhão, Senhor Felipe Camarão solicitando a retomada das obras de 

creches e escolas que eventualmente estejam suspensas, considerando 
que demora na conclusão pode gerar grandes prejuízos aos administra-
dos, especialmente das crianças e adolescentes que carecem estudar. 

A pandemia da COVID-19, que justificou aulas remotas, não tar-
da a cessar, tendo em vista, sobretudo, a vacinação em massa que está 
ocorrendo. Assim, é imprescindível que os alunos tenham local adequa-
do para desenvolver suas atividades.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1103/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando adotar medidas de contenção do novo co-
ronavirus, tendo em vista que esta semana a cidade alcançou os maiores 
números de contágio. 

Sugere-se a instauração de forte campanha educacional, visando 
conscientizar a população para medidas sanitárias, incluindo o uso de 
máscaras e lavagens contínuas das mãos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1104/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuá-
ria e Pesca, o Senhor Sérgio Delmiro, solicitando o acompanhamento 
da produção e transporte de queijos e derivados, considerando a recente 
apreensão de 360 quilos de queijo, pela Polícia Rodoviária Federal, ir-
regularmente transportados. 

O fato ocorreu no dia 17 de abril do ano em curso na cidade de 
Caxias. Oportuno frisar, ainda, que o controle de produção é atividade 
essencial que visa a segurança da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de abril de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1105/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, solicitando reforçar ações de prevenção e combate ao novo 
coronavirus, especialmente, na rua grande, no feriado de 21 de abril 
2021, considerando que, nessa data, o comércio local permanecerá em 
funcionamento.
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Em regra, feriados estimulam o consumo e a aglomeração nos 

centros comerciais, justificando-se, assim, a presente indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária (Remota) da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no treze de abril 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): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Doutor Leonardo Sá,  Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricar-
do Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio 
Soares, Pastor Cavalcante. Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão e determinou a leitura 
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em segui-
da, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as) Betel Gomes, Vinícius 
Louro, Doutor Yglésio, César Pires, Roberto Costa, Adelmo Soares e 
Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pe-
queno Expediente, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quando o Pre-
sidente anunciou, os Pareceres nº 188/2021 da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final ao  Projeto de Lei nº 
221/2019, de autoria do Deputado Edvaldo Holanda, que dispõe sobre 
o estabelecimento de perímetro de proteção escolar no entorno de uni-
dades escolares da rede estadual do Maranhão; nº 190/2021 da CCJC, 
em redação final ao  Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Deputado 
Doutor Yglésio, que dispõe sobre a aplicação de sanção administrativa 
à pessoa que se sobrepuser na ordem definida para os grupos prioritá-
rios definidos a partir do plano nacional de operacionalização da vacina 
contra a covid-19. Os referidos Pareceres foram aprovados e encami-
nhados à sanção governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, foi aprovado, com Pareceres favoráveis da CCJC e de  Or-
çamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o  Projeto de Lei Comple-
mentar nº 003/2021, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação 
de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
(código de divisão e organização judiciárias do Estado do Maranhão). 
Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados e 
encaminhados à sanção governamental os Projetos de Lei nº 099/2021, 
de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui, em todo território 
maranhense o selo “pet friendly” como forma de certificação oficial aos 
estabelecimentos privados ou públicos que promovam o bem-estar ani-
mal. com Parecer favorável da CCJC e 117/21, de autoria do Deputado 
neto evangelista, dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pe-
ricial que atesta Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do 
Estado do Maranhão, com Pareceres favoráveis da CCJC e de Saúde.  
O Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, 
que estabelece critérios para reconhecimento de estado de calamidade 

pública nos municípios do estado do Maranhão pela Assembleia Legis-
lativa, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, com Pareceres favoráveis das CCJC e de Adminis-
tração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, foi retirado 
de pauta, a pedido do autor, para redação de emenda. Em seguida, foram 
aprovados, contra o voto do Deputado Doutor Yglésio, e encaminha-
dos à promulgação os Projetos de Decreto Legislativo de autoria da 
CCJC, nos  : 011, 012, 013, 014, 017/2021 e 18/2021, que aprovam, 
respectivamente,  o pedido de reconhecimento do estado de calamida-
de pública nos municípios de Colinas Vargem Grande; Palmeirândia; 
Cedral; Santa Helena; e Apicum – açu, todos com pareceres favoráveis 
da CCJC. Foram também aprovados e encaminhados à promulgação os 
Projetos de Decreto Legislativo nos 015/2021 e 016 /2021, de autoria da 
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, oriundos, 
respectivamente, do Parecer nº 006/21, que aprova a prestação de con-
tas do governo do Estado do Maranhão relativo ao exercício financeiro 
de 2014 e nº 007/21, que aprova a prestação de contas do governo do 
Estado do Maranhão relativo ao exercício financeiro de 2013. A pedido 
do autor, o Deputado Wellington do Curso, foram retirados da Ordem 
do Dia, os Requerimentos nos: 018, 023, 137, 152, 153, 154, 087, 107, 
123, 127,135, 136,  155 e, 156/2021.  Sujeito à deliberação da Mesa, 
foram indeferidos os Requerimentos nº 151/2021,  solicitando infor-
mações à presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão (PROCON/MA), Sra. Karen Taveira Barros, 
acerca das fiscalizações, dos autos de infrações lavrados e multas apli-
cadas pelo órgão; 157/2021, solicitando informações ao Secretário de 
Estado da Saúde – SES, Senhor Carlos Lula, acerca dos custos de insta-
lação do novo hospital de campanha no Estado do Maranhão; 158/2021, 
solicitando informações ao Secretário de Estado da Indústria, Comércio 
e Energia, Senhor Simplício Araújo, acerca dos custos de instalação do 
Novo Hospital de Campanha no Estado do Maranhão, ambos de autoria 
do Deputado Doutor Yglésio, que recorreu ao Plenário, sendo os refe-
ridos requerimentos incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão. O 
Requerimento nº 159/2021, de autoria da Deputada Professora Socorro 
Waquim, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familia-
res dos ex-vereadores do município de Timon – MA, os Senhores João-
zinho da Farmácia, Ivan Saraiva e Domingos Correia, foi aprovado, 
sendo este subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa. Nada mais havendo 
a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de abril de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 346, DE 07 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.447 DE 20 DE ABRIL DE 2021

Altera a Lei nº 10.505, de 6 de 
setembro de 2016, que institui o Mutirão 
Rua Digna, destinado à execução de 
pavimentação em vias públicas, na forma 
que especifica.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 346, de 07 de abril de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
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Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º As ações descritas no art. 1º desta Lei serão realizadas 
em parceria do Poder Público Estadual com os municípios ou com 
a comunidade, está representada pelos proprietários ou possuidores 
dos imóveis lindeiros às vias e por Organizações da Sociedade Civil.” 
(NR)

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, 
passa a vigorar acrescido do inciso V, que terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
V - apoiar os municípios na garantia de infraestrutura urbana 

básica em seus respectivos territórios, em especial por meio da pavi-
mentação de vias públicas.”

Art. 3º O texto da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, 
passa a vigorar acrescido do art. 5º-A, que terá a seguinte redação:

“Art. 5º-A Quando a execução do Mutirão Rua Digna se der em 
parceria com os municípios, a atuação do Estado do Maranhão con-
sistirá na doação dos blocos intertravados de concreto.

§ 1º Despesas relativas aos serviços e materiais necessários para 
a pavimentação serão arcadas pelas municipalidades, ressalvada a 
pactuação em sentido diverso.

§ 2º As despesas previstas no § 1º deste artigo poderão ser 
arcadas com emendas parlamentares.

§ 3º Os municípios interessados em formalizar parceria no 
âmbito do Mutirão Rua Digna deverão apresentar requerimento 
à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, o qual deve ser 
acompanhado de justificativa, plano de trabalho e indicação do 
responsável técnico.”

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 347, DE 09 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.448 DE 20 DE ABRIL DE 2021

Autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio Emergen-
cial às Agências de Viagens localizadas 
no Estado do Maranhão, em compen-
sação aos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 sobre o Setor do Turismo.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 347, de 09 de abril de 

2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que espe-
cifica, de Auxílio Emergencial às Agências de Viagens localizadas no 
Estado do Maranhão, em compensação aos reflexos da pandemia da 
COVID-19 sobre o Setor do Turismo.

Art. 2º Os microempreendedores individuais do Estado do Ma-
ranhão que tenham Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
de Agências de Viagens terão direito a Auxílio Emergencial no valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cota única.

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput será concedido 
aos microempreendedores individuais que já tenham, na data de publi-
cação desta Lei, inscrição no CADASTUR, do Ministério do Turismo. 

Art. 3º O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularida-
de do beneficiário, devidamente indicada à Secretaria de Estado do Tu-
rismo - SETUR, e tem por finalidade mitigar os reflexos da pandemia 
da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante 
Decreto, o disposto nesta Lei, assim como o Secretário de Estado do 
Turismo editará as demais normas complementares necessárias.

Art. 5º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas ati-
nentes ao orçamento público.

Art. 7º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, trans-
por, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e                      
entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta 
Lei, mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa 
por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 
a Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.042/2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Francisco de Sousa Ferreira, FRANSOU-
FER.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Francisco de Sousa Ferreira, FRANSOU-
FER, natural de Bequimão, Estado do Maranhão.
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 Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 616/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Luis Domingues.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Luis Domingues, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 076, de 2 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Luis Domingues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 617/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Porto Rico do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Porto Rico do Maranhão, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 017, 
de 05 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Porto Rico do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

                    
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 618/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Graça Aranha do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Graça Aranha do Maranhão, em 
todo território do Município, em razão da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
– classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
016, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Graça Aranha do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

                         
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 
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Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 619/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Formosa da Serra Negra.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Formosa da Serra Negra, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 027, 
de 11 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Formosa da Serra Negra.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 620/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Tuntum.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Tuntum, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 

codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 021, de 31 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Tuntum.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 029/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 621/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Barreirinhas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Barreirinhas, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 031, de 31 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Barreirinhas.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

                  
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 030/2021, aprovado nos seus 
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turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 622/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Conceição do Lago Açu.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Conceição do Lago Açu, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 011, 
de 31 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Conceição do Lago Açu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 623/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Bela Vista do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Bela Vista do Maranhão, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
015, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Bela Vista do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 624/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Magalhães de Almeida.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Magalhães de Almeida, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
014, de 08 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Magalhães de Almeida.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 625/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Nina Rodrigues.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Nina Rodrigues, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 013, de 08 
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de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Nina Rodrigues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 626/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Riachão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Riachão, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 009, de 12 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Riachão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

                 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2021, aprovado nos seus 

turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 627/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Amapá do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Amapá do Maranhão, em todo ter-
ritório do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral 
respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classifica-
ção e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 010, de 05 
de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Amapá do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 628/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Vitorino Freire.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Vitorino Freire, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 010, de 14 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Vitorino Freire.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
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“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 629/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Barra do Corda.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Barra do Corda, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 023, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Barra do Corda.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 033/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 630/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Santa Inês.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Santa Inês, em todo território do 
Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respira-

tória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 018, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Santa Inês.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 262 / 2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 346, de 07 de abril de 2021, que 
Altera a Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, que institui o Mutirão 
Rua Digna, destinado à execução de pavimentação em vias públicas, 
na forma que especifica.   

O Mutirão de que trata a mencionada Lei (Lei nº 10.505, de 6 
de setembro de 2016), tem, dentre outros objetivos, o de promover o 
associativismo e a participação comunitária nos planos de gestão admi-
nistrativa, melhorar a qualidade de vida da população e reduzir as desi-
gualdades sociais, bem como promover a otimização da infraestrutura 
urbana básica, priorizando a população de baixa renda.    

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

Em síntese, a Medida Provisória, em análise, tem por objetivo 
ampliar o modo de execução do Rua Digna a fim de que possa ser 
executado também em parceria com as municipalidades. O objetivo 
é apoiar os municípios na garantia de infraestrutura urbana em seus 
respectivos territórios, em especial por meio da pavimentação de vias 
públicas, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

Dentre as alterações propostas na medida, está previsto o acrés-
cimo do dispositivo (Art. 5º - A) à mencionada Lei, na forma seguinte:

“Art. 5º-A Quando a execução do Mutirão Rua Digna se der em 
parceria com os municípios, a atuação do Estado do Maranhão consis-
tirá na doação dos blocos intertravados de concreto.

§ 1º Despesas relativas aos serviços e materiais necessários para 
a pavimentação serão arcadas pelas municipalidades, ressalvada a 
pactuação em sentido diverso.

§ 2º As despesas previstas no § 1º deste artigo poderão ser arcadas 
com emendas parlamentares.

§ 3º Os municípios interessados em formalizar parceria no âmbito 
do Mutirão Rua Digna deverão apresentar requerimento à Secretaria 
de Estado de Governo - SEGOV, o qual deve ser acompanhado de 
justificativa, plano de trabalho e indicação do responsável técnico.”

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 

167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

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

stados-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa 
e matéria orçamentária”. 

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

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

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

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

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

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

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

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, da 
CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme acima mencionado.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

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

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provi-
sória, em epígrafe, decorre, principalmente, do fato de consistir em 
ação que tem como norte o Federalismo de Cooperação, bem como dar 
cumprimento ao Estatuto da Cidade (art. 2º, inciso III, da Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que dispõe que a política urbana 
deve ter, dentre outras diretrizes, a de cooperação entre os governos, 
a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social.

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 
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com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em 
vigor de imediato.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medida ca-
paz de contribuir para o desenvolvimento das cidades maranhenses por 
meio da otimização da infraestrutura urbana básica, em um momento 
de grave crise econômica nacional, inclusive em face da pandemia da 
COVID-19. Importante realçar que a execução das ações do Programa 
Mutirão Rua Digna implica a geração de trabalho e renda nos municí-
pios, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

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

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

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

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, visa tão so-
mente, propor alterações na Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016, 
objetivando o apoio aos municípios na garantia de infraestrutura urba-
na em seus respectivos territórios, em especial por meio da pavimenta-
ção de vias públicas, como bem esclarece a Mensagem, que encaminha 
a propositura. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 346/2021, 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, 

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 346/2021, 
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 19 de abril de 2021.                                                                 

                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 276 /2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 347, de 09 de abril 
de 2021, que Autoriza a Concessão, nos termos em que especifica, de 
Auxilio Emergencial às Agências de Viagens localizadas no Estado do 
Maranhão, em compensação aos reflexos da pandemia da COVID-19 
sobre o Setor do Turismo.

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

Esclarece a Mensagem Governamental, que a medida ora pro-
posta é mais uma alternativa para o enfrentamento dos reflexos da pan-
demia da COVID-19 no Setor do Turismo, no sentido de ajudar o setor 
a superar as adversidades, em especial neste momento em que o auxílio 
emergencial a ser pago pela União tem valores muito abaixo dos con-
cedidos no exercício de 2020.

Em seus termos, a Medida prevê que “os microempreendedores 
individuais do Estado do Maranhão que tenham Classificação Nacio-
nal de Atividade Econômica de Agências de Viagens terão direito a 
Auxilio Emergencial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pago em 
cota única.

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, 
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Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contudo, a relevância da Medida Provisória, em apreço, é mais 
uma alternativa para enfrentamento dos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 no setor do Turismo, em especial neste momento em que o au-
xílio emergencial a ser pago pela União tem valores muito abaixo dos 
concedidos no exercício de 2020.

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, medidas capazes de contribuir 
para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos se-
tores 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 347/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. No que concerne ao 
mérito, a medida, ora proposta, tem por objetivo beneficiar as Agências 
de Viagens localizadas no Estado do Maranhão, com a instituição do 
Auxílio Emergencial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago, 
em cota única. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 347/2021, 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, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
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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 347/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 19 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 277/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Bela Vista do Maranhão, o Senhor 

José Augusto Sousa Veloso Filho, através do Ofício nº 038/2021, data-
do de 09 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Le-
gislativa, de estado de calamidade pública no Município de Bela Vista 
do Maranhão, neste Estado, em virtude da notificação de casos de con-
taminação pela Covid-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa 
Viral) no Estado do Maranhão, da necessidade de medidas preventivas 
de combate, da necessidade de assistência à população, mobilização de 
recursos em nível local e/ou complementados com o aporte de recursos 
estaduais e federais e dá outras providências. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude da notificação de casos de contaminação pela Covid-19, 
foi declarado o Estado de Calamidade Pública no Município de Bela 
Vista do Maranhão, através do Decreto Municipal nº 015, de 09 de abril 
de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 

necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Bela Vista do Maranhão, através do De-
creto Municipal nº 015, de 09 de abril de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de re-

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Bela 
Vista do Maranhão, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Bela Vista do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Bela Vista do Maranhão, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
015, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Bela Vista do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 019/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 278/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Magalhães de Almeida, o Senhor 

Raimundo Nonato Carvalho, através do Ofício nº 073/2021, datado de 
09 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legisla-
tiva, de estado de calamidade pública no Município de Magalhães de 
Almeida, neste Estado, para os fins do art. 65, da Lei Complementar                 
nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 
decorrente da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões 
nas finanças públicas.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude da grave crise de saúde pública decorrente da Pandemia 
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do Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões nas finanças públicas, 
foi declarado o Estado de Calamidade Pública no Município de Maga-
lhães de Almeida, através do Decreto Municipal nº 014, de 08 de abril 
de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Magalhães de Almeida, através do Decre-
to Municipal nº 014, de 08 de abril de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Maga-
lhães de Almeida, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Magalhães de Almeida.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Magalhães de Almeida, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
014, de 08 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Magalhães de Almeida.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 020/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 279/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Nina Rodrigues, o Senhor Raimundo 

Aguiar Rodrigues Neto, através do Ofício nº 038/2021, datado de 07 de 
abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Nina Rodrigues, neste 
Estado, para fins de enfrentamento e prevenção à Pandemia provoca-
do pelo Novo Coronavírus – Covid-19, haja vista a situação anormal, 
emergencial enfrentada no cotidiano do Município, por meio das Ações 
de Socorro e Assistência Humanitária prestados à população afetada.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude do aumento desordenado de casos positivados, bem 
como se fazem necessários a adoção das medidas de enfrentamento e 
prevenção à Pandemia provocado pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
foi declarado o Estado de Calamidade Pública no Município de Nina 
Rodrigues, através do Decreto Municipal nº 013, de 08 de março de 
2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
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necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Nina Rodrigues, através do Decreto Mu-
nicipal nº 013/2021, de 08 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de re-

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Nina 
Rodrigues, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Nina Rodrigues.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Nina Rodrigues, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 013, de 08 
de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Nina Rodrigues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 021/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 280/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Riachão, o Senhor Ruggero Felipe 

Menezes dos Santos, através do Ofício nº 144/2021, datado de 08 de 
abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Riachão, neste Estado, 
em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Coronaví-
rus) causador da doença Covid-19. Tal citação se dá pelo fato de que 
diariamente, no referido Município, foram constatados novos casos de-
tectados, leves, moderados ou graves, em diversas faixas etárias. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Co-
ronavírus) causador da Doença Covid-19, foi declarado o Estado de 

Calamidade Pública no Município de Riachão, através do Decreto Mu-
nicipal nº 009, de 12 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Riachão, através do Decreto Municipal nº 
009, de 12 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Riachão, 
na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Riachão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Riachão, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 009, de 12 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Riachão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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 
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24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 022/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 281 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 197/2021, de autoria do Senhor Deputado 
César Pires, que Considera de Utilidade Pública o “Templo Avanon 
do Amanhecer de São Luís - MA”, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

O Templo Avanon do Amanhecer de São Luís - MA, foi fun-
dado em 12 de dezembro de 2010, e é uma organização religiosa, 
apolítica, constituída de acordo com as Leis do País, com prazo de 
duração indeterminado, sem fins lucrativos, tendo como finalidade 
a prática e desenvolvimento do mediunismo cristão e prestação de 
Assistência Social, tudo sob a égide dos ensinamentos de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. 

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 
197/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

                                                                                                                                                                  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 282 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 031/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Maranhão, através do 
Presidente, Dr. Thiago Diaz, em homenagem aos 89 anos da Ordem 
dos Advogados do Brasil no Estado do Maranhão.

Desde a sua criação, a Ordem dos Advogados do Brasil no Esta-
do do Maranhão tem sido o Porto e Farol da advocacia e da sociedade 
maranhense. O Porto porque proporciona a segurança da terra firme, e 
o Farol porque indica o caminho seguro. Essa máxima é repetida como 
um mantra pelo atual presidente da Seccional, Thiago Diaz, em seus 
discursos aos novos advogados e advogadas que a cada ano entram para 
esta Casa, como forma de instigar nesses novos profissionais a essência 
do que é ser advogado e advogada e do que representa a OAB para eles.

E ao celebrar seus 89 anos, a Seccional Maranhense é conside-
rada uma das instituições mais fortes, sólidas e respeitáveis de nossa 
sociedade, conceitos obtidos por meio de muito trabalho e de lutas in-
cansáveis de vários homens e mulheres que de forma abnegada dispo-
nibilizaram seus dias e suas horas de trabalho com muita coragem e 
determinação em prol da construção de uma instituição cada vez mais 
forte e representativa.

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 031/2021 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 031/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                        
                                                                                                     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio 
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio
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  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 283/2021
                
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 134/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Daniella Tema, que Institui o atendimento 
especializado para as pessoas com dislexia nas provas realizadas 
no Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN de Maranhão.

Em suma, a Proposição de Lei, sob exame, prevê a instituição, 
nas provas realizadas no Departamento Estadual de Trânsito - DE-
TRAN do Estado do Maranhão, do atendimento especializado para as 
pessoas com Dislexia.

Prevê ainda o Projeto de Lei, que o atendimento especializado se 
dará por meio de tempo adicional de (01) uma hora para os candidatos 
inscritos com Dislexia realizarem suas provas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa 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 

134/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

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 
134/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 286 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o respeito ao 
uso do nome social em Lápides de Pessoas Transexuais, Transgênero e 
Travestis e dá outras providências.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica assegura-
do o reconhecimento do nome social de acordo com a identidade 
de gênero de pessoas transexuais, transgêneros e travestis em suas 
Lápides, Túmulos e Jazigos ainda que distinto do contido em docu-
mentos de identidade civil. 

Para os fins da presente propositura de Lei, considera-se o 
reconhecimento das utilizações de nome social assegurados pela Lei 
Ordinária Estadual nº 11.021, de 14 de maio de 2019, que Dispõe so-
bre o reconhecimento e direito do uso do nome social para pessoas 
trans nos órgãos da Administração Pública Estadual e dá outras 
providências, bem como o previsto no Decreto Federal nº 8.722, de 
28 de abril de 2016.

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

legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 153/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

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 
153/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Ciro Neto
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 287 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 165/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a Semana para Sensibi-
lização e Defesa da Educação Inclusiva de alunos com necessidades 
especiais no ensino público e privado do Estado do Maranhão.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
“Semana para sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos 
com necessidades educacionais especiais”, a ser realizada anualmente 
na última semana do mês de junho, no ensino público e privado do 
Estado do Maranhão.

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.160, de 11 de novembro 
de 2019, que Dispõe sobre a criação da “Semana para sensibilização e 
defesa da educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais 
especiais”, no ensino público e privado do Maranhão. 

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

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

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

Lei nº 165/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.160, de 11 de novembro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

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 165/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 288/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 196/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a garantia da 
dignidade humana para pessoas com obesidade severa permitindo aces-
so à saúde com disponibilização de um quantitativo de 5% de acomo-
dações em enfermarias e uti’s adaptadas e equipamentos adequados nas 
unidades hospitalares públicas e privadas. 

Nos termos do presente projeto de lei, fica garantido à pessoa 
com obesidade severa acesso à saúde em todas as unidades de atendi-
mento médico-hospitalares, com um quantitativo de, no mínimo, 5% 
de acomodações em enfermarias e UTI’s que devem ser adaptadas às 
necessidades das pessoas com obesidade severa.

Registra a justificativa do autor que dados da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) apontam para a prevalência de pacientes com so-
brepeso em 1,9 bilhões e a de obesos em cerca de 600 milhões. A obe-
sidade severa inclusive é o segundo fator de morte evitável no Brasil, 
superada apenas pelo tabagismo. Sendo assim, a temática deve fazer 
parte das discussões científicas e públicas de modo que se encontrem 
medidas profiláticas e combativas à problemática.

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a pro-
teção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente dos 
entes da federação, nos termos dos art. 24, XII:

“Art. 24. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
 [...]”   
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 

a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). 

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

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

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol da defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da 
CF/88, bem como art. 12, II m da Constituição Estadual).  Portanto, a 
matéria tem amparo constitucional e legal. 
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 196/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
196/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 290/2021
                
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise constitucionalidade, juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº170/2021 de autoria do Senhor 
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a concessão, por período deter-
minado, de isenção total das tarifas de água e esgoto e de energia elé-
trica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos 
por enchentes no Estado do Maranhão. 

Em suma, a proposição determina que a Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão – CAEMA e Companhia Energética 
EQUATORIAL MARANHÃO, poderão mediante ato do governador 
do Estado, conceder isenção total das tarifas para os consumidores re-
sidenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado 
do Maranhão. 

Além disso, estabelece que a isenção será aplicada nos três meses 
subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder público 
enchentes de grande proporção nos municípios do Estado do Maranhão. 

Por último, preceitua que o Poder Executivo regulamentará as 
normas complementares necessárias à plena execução da norma.

A Constituição Federal 1988 estabelece que somente a União 
possui competência material e legislativa para disciplinar a prestação 
de serviços público de energia elétrica (CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV). 
Além disso, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de inte-
resse local, no qual se insere o disciplinamento de serviço público de 
esgoto e abastecimento de água (CF/88, art. 30, I e V).

A Suprema Corte possui firme entendimento pela impossibilida-
de de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-con-
tratuais entre o Poder concedente Federal (CF/88, art. 21, XII, b, e 
22, IV) ou Municipal (CF/88, art. 30, I e V) e as empresas concessio-
nárias, especificamente no que tange a alterações das condições esti-
puladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime 
Federal (serviço de energia elétrica) ou Municipal (serviço de es-
goto e abastecimento de água), mediante a edição de leis estaduais, 
afetando o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-
-contratual de direito administrativo (ADI´s 2.337-MC/SC e ADI 
3.729/SP).A despeito das recentes decisões no âmbito da ADI 5.961/

PR1 e ADI 5.745/RJ2, a relação jurídica tratada pela proposição não 
se encerra unicamente em relação ao direito do usuário do serviço 
de telecomunicação (consumidor final do serviço), pois envolve a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de con-
cessão de serviços públicos com o Poder Público, Politica Tarifária 
e preservação da continuidade do serviço público de qualidade ao 
usuário

Além disso, a isenção, mesmo que temporária (três meses), inter-
fere diretamente na política tarifário, elemento indispensável para o 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de servi-
ços públicos (art. 175, III, da CF/88).

Ademais, não podemos olvidar que a lei a qual alude o caput e 
parágrafo único do art. 175 da Constituição Federal deverá ser editada 
pelo ente federativo competente para exercer, direta ou delegação, os 
serviços públicos.

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

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

Sendo assim, o projeto em análise possui vício intransponível de 
inconstitucionalidade formal quando a competência legislativa (CF/88, 
art. 21, XII, b, e 22, IV; art. 30, I e V; art. 175, III).

1  [...] Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge consti-

tucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de 
serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial 
de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência con-
corrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, 
inciso V, da Constituição Federal. [ADI 5.961, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 
19-12-2018, P, DJE de 26-6-2019.]

2  [...] O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formu-

lado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 2º, I, da 
Lei 7.574/2017 do estado do Rio de Janeiro. O dispositivo em questão obriga 
as empresas prestadoras de serviços de televisão a cabo, por satélite ou digi-
tal, a fornecerem previamente ao consumidor informações sobre a identificação 
dos profissionais que prestarão serviços na sua residência. (...) No caso, o valor 
constitucional tutelado primariamente pela norma impugnada não é o serviço de 
telecomunicações em si, mas a própria segurança do consumidor. O ato norma-
tivo impugnado estabelece uma obrigação de fazer, ou seja, uma obrigação de 
prestação positiva, que é informar ao consumidor. Tratando-se de matéria sujeita 
à competência concorrente (CF, art. 24, V), mostra-se legítima a atividade legis-
lativa do estado-membro ao ampliar as garantias dos consumidores. Assim, não 
há que se falar em invasão da competência privativa da União para legislar sobre 
telecomunicações.(ADI 5.745, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 7-2-2019).
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

170/2021 em face de sua 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 
170/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 293/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Luis Domingues, o Senhor Gilberto 

Braga Queiroz, através do Ofício nº 037/2021, datado de 12 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado 
de calamidade pública no Município de Luís Domingues, neste Estado, 
em razão da situação de emergência em saúde pública que reconheceu 
a pandemia do novo coronavírus e que o Ministério da Saúde - MS, at-
ravés da portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou situação 
de emergência em saúde publica no âmbito de Brasil, e que  a Câmara 
dos Deputados, em 18 de março de 2020 e o Senado Federal, em 20 de 
março de 2020, aprovaram decreto presidencial, reconhecendo a ex-
istência de calamidade pública para os fins de que trata o artigo 65 da 
Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); e 
ainda que o governo do Estado do Maranhão, através do Decreto  nº. 
36.597, DE 17 DE MARÇO DE 2021, Declara estado de calamidade 
pública no Estado do Maranhão em virtude da existência de casos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infec-
ciosa Viral), bem como a União através da portaria 546, de 26 de março 
de 2021, reconheceu o estado de calamidade em todo o Estado do Mara-
nhão; e por fim a necessidade de adoção de medidas urgentes por parte 
dos entes federativos municipais.

 A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-

dos”.
Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 

de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Luis Domingues, através do Decreto Mu-
nicipal nº 076, de 27 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de re-
conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Luis 
Domingue, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Luis Domingues.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Luis Domingues, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 076, de 2 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Luis Domingues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 024/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 294/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Porto Rico do Maranhão, o Senhor 

Rodrigo Pereira Costa Saraiva, através do Ofício nº 076/2021, datado 
de 09 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de Estado de Calamidade Pública no Município de Porto Rico do 
Maranhão, neste Estado, baseado no aumento de casos de contaminação 
ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), bem na ausência de um hos-
pital de campanha na Região voltado ao combate do Covid-19.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Porto Rico do Maranhão, através do De-
creto Municipal nº 017, de 05 de abril de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de re-

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Porto 
Rico do Maranhão, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Porto Rico do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Porto Rico do Maranhão, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 

viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 017, 
de 05 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Porto Rico do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

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

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 295/2021

RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Amapá do Maranhão , a Senhora Ne-

lene da Costa Gomes, através do Ofício nº 094/2021, datado de 08 de 
abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
Estado de Calamidade Pública no Município de Amapá do Maranhão, 
neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do Município 
e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento á pandemia  
ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do Decreto Muni-
cipal  nº 010, de 05 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
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o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Amapá do Maranhão, através do Decreto 
Municipal nº 010, de 05 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Amapá 
do Maranhão, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Amapá do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Amapá do Maranhão, em todo ter-
ritório do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral 
respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classifica-
ção e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 010, de 05 
de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Amapá do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

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

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 296/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Graça Aranha do Maranhão , o Se-

nhor Ubirajara Rayol Soares, através do Ofício nº 069/2021, datado de 
12 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legisla-
tiva, de Estado de Calamidade Pública no Município de Graça Aranha 
do Maranhão, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública 
do Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento 

á pandemia  ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do 
Decreto Municipal  nº 016, de 09 de abril de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Graça Aranha do Maranhão, através do 
Decreto Municipal nº 016, de 09 de abril de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Graça 
Aranha do Maranhão, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Graça Aranha do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Graça Aranha do Maranhão, em 
todo território do Município, em razão da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
– classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
016, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Graça Aranha do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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 
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24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 026/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 297/2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 032/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração a Soldada da PMMA SABRINNA DE SOUSA SILVA, pela 
atitude de coragem, que de forma heroíca, em seu horário de folga, 
não mediu esforços para a resolução de uma ocorrência de furto, 
contra um cidadão.

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 032/2021 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 032/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
  Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 298  /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 029/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração, Moção de Aplausos ao Sampaio Correa Futebol Clube, na pes-
soa do seu Presidente Sérgio Frota, da comissão técnica, jogadores e 
extensivo aos seus torcedores pela comemoração do aniversário de 98 
anos de fundação.

Um dos mais tradicionais times do Maranhão, único clube a con-
quistar três títulos de diferentes divisões do futebol nacional, o Sampaio 
tem uma história de glórias, que teve início no ano de 1923.

Dono de 32 títulos estaduais, 1 Copa Norte, 1 Torneio Maranhão/
Pará e 1 Maranhão/Piauí, além dos 3 títulos brasileiros, o Tricolor Ma-
ranhense se orgulha, principalmente, da sua apaixonada torcida, um 
baluarte indispensável de toda essa caminhada de conquistas históricas.

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 029/2021 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 029/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio
    
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 299/2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 030/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através do seu Defen-
sor Geral, Doutor Alberto Pessoa Bastos, em homenagem aos 20 anos 
da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

No Maranhão, a Defensoria Pública foi criada pela Lei Com-
plementar 19, de 11 de janeiro de 1994. No entanto, a Instituição foi 
efetivamente instalada sete anos depois, em 2001, com a realização de 
concurso para ingresso na carreira, que resultou na nomeação dos pri-
meiros defensores públicos do estado.

A Defensoria Pública do Maranhão tem a missão de garantir as-
sistência jurídica, integral e gratuita, judicial e extrajudicial, a quem 
não pode contratar um advogado particular, prestando-lhe orientação e 
defesa em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, 
priorizando o acordo voluntário dos conflitos de interesses entre as par-
tes envolvidas no litígio. Além dos seus valores e compromisso, ética, 
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transparência, qualidade no atendimento e respeito ao cidadão.

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 030/2021 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 030/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 20 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio
    
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 303 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 159/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a campanha 
“Junho Violeta”, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída no Es-
tado do Maranhão a campanha “Junho Violeta”, a ser realizada anual-
mente durante o mês de junho, com o objetivo desenvolver ações de 
mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos 
os tipos de violência contra as pessoas idosas. A campanha “Junho Vio-
leta” terá como símbolo um laço de cor violeta.

          A campanha “Junho Violeta” tem como diretrizes:  Cons-
cientizar a população de que a violência e o abandono de pessoas ido-
sas é crime;  Informar como qualquer pessoa pode denunciar casos de 
violência e abandono de pessoas idosas;  Incentivar doações e apoio a 
organizações da sociedade civil que cuidam de pessoas idosas;  Realizar 
ações de conscientização sobre os direitos das pessoas idosas;  Estimu-
lar eventos e iluminação na cor violeta nos prédios públicos no mês de 
junho.

Consta na justificativa do presente de lei , que a medida ora pro-
posta visa a iniciativa de lançar a campanha “Junho Violeta”, com o 
tema “Violetas contra a Violência” e o lema “Dignidade e Respeito para 
com a Pessoa Idosa”, surgiu em São Paulo, com o Serviço Franciscano 
de Solidariedade, em parceria com a Associação dos Bancários Apo-
sentados.

Idealizada pelo jovem mineiro Romulo Leandro Alves, a campa-
nha Junho Violeta tem como objetivo mobilizar a população, utilizando 
a cor violeta como símbolo da luta contra a violência ao idoso. Nesta 

proposta, inclui-se a possibilidade da doação de violetas como forma de 
gratidão pela vida dos nossos idosos, lembrando que elas, assim como 
eles, precisam apenas de carinho e atenção para que permaneçam vivas.

Embora o dia 15 de junho marque o Dia Mundial da Conscien-
tização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituído, em 2006, pela 
ONU, a finalidade desta campanha é disseminar o debate ao longo de 
todo o mês de junho, pois a violência contra os idosos cresce e se agrava 
com velocidade.

O Brasil já possui mais de 30 milhões de pessoas acima dos 60 
anos de idade. Somente em 2017, o Disque 100 recebeu 33.133 denún-
cias de violência contra idosos, com 68.870 violações.

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

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

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

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

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

nº 159/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
159/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 304 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 167/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a “Semana Desportivas dedi-
cada ao Idoso”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras provi-
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dencias.

    Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída no Estado 
do Maranhão a Semana Desportiva Dedicada ao Idoso, a ser comemo-
rada anualmente, na primeira semana do mês de julho. 

A Semana Desportiva dedicada ao Idoso tem por objetivos, esti-
mular e motivar órgãos públicos e privados visando a promoção, rea-
lização e divulgação de eventos esportivos que propiciem melhoria na 
atividade física e mental dos idosos;  Promover ações de socialização e 
cidadania objetivando a integração do idoso à comunidade em que vive.

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

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

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

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

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

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta Au-
gusta Casa.

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

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

É o voto.

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

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 
167/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 305 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 160/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella Tema, que Institui a “Semana Estadual do 
Empreendedorismo Feminino”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providencias.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no Estado 
do Maranhão, a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino, a 
ser comemorada, no mês de novembro de cada ano, preferencialmente 
na semana que contemple o dia 19.

A Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino tem por fi-
nalidade o desenvolvimento de políticas públicas por iniciativa do Es-
tado do Maranhão, via os 03(três) Poderes, que visam motivar mulheres 
a empreender, bem como dar apoio a aquelas que já desenvolvem ati-
vidades ainda que informalmente. A Semana Estadual do Empreende-
dorismo feminino, poderão ser criadas campanhas publicitárias, cursos 
livres, workshops, treinamentos, palestras, formações iniciais e conti-
nuadas, congressos, seminários e outros eventos viáveis.

Justifica a autora da presente proposição de Lei, que nesta pan-
demia ficou muito claro a necessidade das pessoas se virarem para sus-
tentar suas famílias, gerando/produzindo rendas. E isso não exclui as 
mulheres, pelo contrário, a realidade que temos é de várias mães de 
família que hoje lutam diariamente para manter o sustento do seu lar.

Como a Organização das Nações Unidas-ONU estabeleceu dia 
19 de novembro, o “DIA MUNDIAL DO EMPREENDEDORISMO 
FEMININO”, sendo comemorado desde 2014. Desse modo, propomos 
que o mesmo de novembro seja a referência adotada.

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

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

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

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

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

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

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

Desta feita, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribui-
ções do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu ob-
jetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo le-
gislativo, o que somos pela sua aprovação, com a supressão dos artigos 
4º e 5º, renumerando-se os demais.

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, com a com a supressão dos artigos 4º e 5º, renumerando-se os 
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demais, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

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 
160/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 308 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto Lei nº 367/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro que “estabelece o padrão de iden-
tidade e as características do processo de elaboração da Tiquira do 
Maranhão e dá outras providências.”

A proposição, em síntese, Segundo  seu  artigo, poderá ser classi-
ficada como Tiquira do Maranhão a bebida fermento-destilada a partir 
do mosto fermentado da mandioca, com graduação alcóolica de 40% a 
48% v/v (Quarenta a Quarenta e oito por cento volume por volume), à 
temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius), com características senso-
riais peculiares, produzida no Estado, que seja:  fabricada em safras 
anuais, a partir de matéria-prima básica ou transformada;proces-
sada de acordo com as características históricas e culturais de cada 
uma das regiões do Estado ou processo moderno desenvolvido no 
estado do Maranhão; elaborada e engarrafada na origem. 

 Levando-se em conta a Justificativa do autor da presente propo-
situra, o presente projeto de lei tem por objetivo de estabelecer o padrão 
de identidade e as características do processo de elaboração da Tiquira 
no Maranhão, tendo em vista a necessidade de adequação tecnológica 
da produção do referido produto.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos 
a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva constitucional, 
alguns vícios de forma foram evidenciados.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, neste sentido, 
citamos os arts. 8º, 10, 12, 13 e 14.

Observando-se os citados artigos verifica-se a competência pri-
vativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que dispo-
nham sobre organização administrativa, criação, estruturação e atribui-
ção das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
Administração Pública Estadual. 

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

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

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

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-

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

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

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual, 
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de pro-
gramas em políticas públicas.  

Em verdade a presente proposição trata de uma ação em políti-
cas públicas, ou seja, ação de certificação de produtos para consumo, 
in casu, especificando de forma mais detalhada como serão realizadas 
a produção, fiscalização, certificação referente a cadeia produtiva da 
“Tiquira do Maranhão”

 Como se trata de uma política de Estado voltada para a iniciativa 
privada, na qual se requer do produtor da aguardente diversas obriga-
ções, é assim justificável que o Executivo Estadual fomente tal política 
que visa a uniformização de padrões na produção da bebida. 

É importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo não possui 
competência para criar programas de governo uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal. 

 Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente 
no plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o 
detalhamento da ação executiva, prescrevendo a implantação de política 
governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder 
Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos 
Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 
2º da Constituição da República.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do presente projeto de 

Lei nº 367/2020 visto que a proposição padece 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 
367/2020, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 19 de  abril de 2021.

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                               
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 309/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 168/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui, no Calendário Oficial do 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                        TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021 43
Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Profissional da Fiscalização 
Agropecuária”. 

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituído, no 
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Profis-
sional da Fiscalização Agropecuária”, a ser celebrado, anualmente, em 
15 de junho. 

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.108, de 26 de junho de 
2014, que fica instituído o Dia do Servidor da Fiscalização Agropecuá-
ria, a ser comemorado no dia 10 de novembro de cada ano.

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

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

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

Lei nº 168/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.108, de 26 de junho de 2014, o qual 
possui o mesmo sentido.

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 168/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  19 de abril de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 310/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº166/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que institui “a Semana Estadual do Tu-
rismo Sustentável no Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
Semana Estadual do Turismo Sustentável no Estado do Maranhão, a ser 
realizada na última semana do mês de setembro de cada ano.

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.116, de 02 de outubro 
de 2019, que  institui, no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, 
o “Dia Estadual do Turismo”, a ser comemorado, anualmente, na data 
de 8 de maio, coincidindo com o Dia Nacional do Turismo, instituído 
através da Lei Federal nº 12.625/2012, visando incentivar o desenvolvi-
mento turístico e as tradições culturais do Estado.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 

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

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

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

Lei nº 166/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.116, de 02 de outubro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

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 166/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  19 de abril de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 311/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do  Projeto de Lei nº 169/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto  que institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, o “Dia do Produtor de Mudas, Sementes e Flores”, a ser 
comemorado anualmente no dia 27 de setembro. 

 Nos seus termos o projeto de lei sob exame tem por finalidade 
homenagear os Produtores de Mudas, Sementes, Plantas e Flores, cuja 
atividade retrocede aos primórdios da nossa economia agroindustrial.

Quando se fala de produtor de mudas, sementes, plantas e flores, 
o Brasil é o maior produtor do mundo, produzindo mudas de centenas 
de milhares de tipos e espécie, com destaque especial para a produção 
de mudas de citros.

Importante, lembraram que o aumento de arborização influencia-
rá também a unidade relativa do ar.

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

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

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

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

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

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

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

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

nº 169/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
169/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 312/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a “Semana Quebrando o 
Silêncio” no Estado do Maranhão e dá outras providências. 

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
“Semana Quebrando o Silêncio” no Estado de Maranhão, a ser realiza-
da anualmente na primeira semana do mês de outubro. 

      Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.935, de 02 de outubro 

de 2018, que  Institui o Dia Estadual da Campanha “Quebrando o Silên-
cio” no Estado do Maranhão.

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

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

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

Lei nº 174/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.935, de 02 de outubro de 2018, o 
qual possui o mesmo sentido.

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 174/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  19 de abril de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 313/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Formosa da Serra Negra, o Senhor 

Cirineu Rodrigues Costa, através do Ofício nº 031/2021, datado de 12 
de março de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, 
de Estado de Calamidade Pública no Município de Formosa da Ser-
ra Negra, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do 
Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento 
à pandemia  ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do 
Decreto Municipal  nº 027, de 11 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
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princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Formosa da Serra Negra, através do De-
creto Municipal nº 027, de 11 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Formosa 
da Serra Negra, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Formosa da Serra Negra.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Formosa da Serra Negra, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 027, 
de 11 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Formosa da Serra Negra.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 027/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 320/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Barreirinhas, o Senhor Amílcar Gon-

çalves Rocha, através do Ofício nº 049/2021, datado de 15 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de Estado 
de Calamidade Pública no Município de Barreirinhas, neste Estado, ba-
seado na situação de calamidade pública do Município e de acordo com 
as medidas tomadas para o enfretamento à pandemia ocasionado pelo 
Coronavírus (Covid-19), nos termos do Decreto Municipal  nº 031, de 
31 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Barreirinhas, através do Decreto Munici-
pal nº 031, de 31 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Tuntum, 
na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 028/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Tuntum.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Tuntum, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
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ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 021, de 31 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Tuntum.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 028/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 315/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 180/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que institui o Selo Vida Verde, a ser 
concedido às empresas privadas que comprovem a adoção de práticas 
de sustentabilidade ambiental, no Estado do Maranhão e da outras pro-
videncias.

Nos termos da presente Proposição de Lei, fica instituído o Selo 
Vida Verde, a ser concedido às empresas privadas instaladas no Estado 
do Maranhão que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade 
ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço, enten-
dendo-se por práticas de sustentabilidade ambiental aquelas que contri-
buam para um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e 
que não acarretem degradação ambiental. 

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de selo, é importante conside-
rar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

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

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

Outrossim, o art. 23, VI, prevê que é competência da União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proteger o meio ambien-
te. 

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 180/2021, em face de sua consti-
tucionalidade e legalidade.

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 Ordi-
nária nº 180/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                                            
                                              
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                       Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 317/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 179/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que institui o “Dia do Produtor Rural 
Maranhense”, a ser celebrado anualmente em 08 de janeiro. 

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o Dia do 
Produtor Rural Maranhense, a ser comemorado, anualmente, no dia 08 
de janeiro, no Estado do Maranhão.

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

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

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

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

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

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

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

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

nº 179/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
179/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 318 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda Modificativa nº 001/2021, ao 

Projeto de Lei nº 216/2020, que estabelece critérios para reconhecimen-
to de estado de calamidade pública nos Municípios do Estado do Ma-
ranhão pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de autoria 
do Senhor Deputado Zé Inácio, apresentada, nos termos regimentais, 
pelo autor do   referido Projeto de Lei.

A emenda sob exame propõe nova redação do Art. 6º, do Projeto 
de Lei nº 216/2020, para adequar a vigência da propositura de lei, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as pro-
posições que estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e, 
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste 
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que 
represente esse número, art. 167, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa.

Analisada a Emenda que propõe a modificação do dispositivo 
do Projeto de Lei acima mencionado, verifica-se que a mesma mostra 
compatível com as normas constitucionais e regimentais e não apresen-
ta nenhuma incongruência com os preceitos magnos em vigor referen-
tes ao tema, portanto, somos pelo acolhimento da mesma - EMENDA 
APROVADA. 

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, sob o prisma que nos compete analisar a pro-

positura, recomendamos a aprovação da Emenda Modificativa nº 
001/2021, proposta ao Projeto de Lei n° 216/2020, nos termos acima 
expostos.

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 aprovação da Emenda Modificativa nº 
001/2021, proposta ao Projeto de Lei Ordinária nº 216/2020, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 319/ 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 209/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que Institui o Programa Agente de Desenvolvimento 
Rural Quilombola.

 Nos termos da propositura de lei, fica instituído, no âmbito do 
Poder Executivo, o Programa Agente de Desenvolvimento Rural Qui-
lombola (ADRQ) que tem por finalidade disseminar práticas sustentá-
veis, bem como ampliar as oportunidades de geração de renda e me-
lhoria da qualidade de vida no âmbito das comunidades quilombolas, 
por meio da capacitação continuada de jovens  e que será  executado 
pela Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR), 
em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Parti-
cipação Popular (SEDIHPOP), Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais (SEMA), Secretaria de Estado de Agricultura 
Familiar (SAF), Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão 
(AGERP) e Escola de Governo do Estado do Maranhão (EGMA).

O Programa de que trata o presente Projeto de Lei tem por ob-
jetivos: contribuir para que os jovens das comunidades quilombolas 
localizadas no Estado do Maranhão desenvolvam suas competências 
cognitivas, interpessoais e operacionais e, assim, assumam papéis de li-
deranças para promoção das transformações necessárias nos territórios 
em que estão inseridos; capacitar os jovens de comunidades quilombo-
las no que tange às políticas de desenvolvimento sustentável e demais 
ações relacionadas à educação ambiental, bem como promover debates 
e práticas acerca da agroecologia; contribuir para a geração de traba-
lho e renda nas comunidades quilombolas localizadas no Estado;  criar 
mecanismos e cenários para facilitar a comercialização dos produtos da 
agricultura familiar.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e 
obedece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, 
que preceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do, Leis que disponham sobre organização administrativa e matéria 
orçamentária.

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucio-
nal vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis, visto que 
o Programa de que trata a propositura tem por finalidade disseminar 
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práticas sustentáveis, bem como ampliar as oportunidades de geração 
de renda e melhoria da qualidade de vida no âmbito das comunidades 
quilombolas.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 209/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

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 
209/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2021.    
                                                              
Presidente Deputado Adelmo Soares                                
Relator Deputado Adelmo Soares
                                                     
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 320/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Barreirinhas, o Senhor Amílcar Gon-

çalves Rocha, através do Ofício nº 049/2021, datado de 15 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de Estado 
de Calamidade Pública no Município de Barreirinhas, neste Estado, ba-
seado na situação de calamidade pública do Município e de acordo com 
as medidas tomadas para o enfretamento à pandemia ocasionado pelo 
Coronavírus (Covid-19), nos termos do Decreto Municipal  nº 031, de 
31 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-

mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Barreirinhas, através do Decreto Munici-
pal nº 031, de 31 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Barreiri-
nhas, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 029/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Barreirinhas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Barreirinhas, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 031, de 31 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Barreirinhas.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 029/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 321/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Conceição do Lago Açu, o Senhor 

Divino Alexandre de Lima, através do Ofício nº 054/2021, datado de 
05 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legisla-
tiva, de Estado de Calamidade Pública no Município de Conceição do 
Lago Açu, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do 
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Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento 
à pandemia ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do 
Decreto Municipal  nº 011, de 31 de março de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Conceição do Lago Açu, através do De-
creto Municipal nº 011, de 31 de março de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Concei-
ção do Lago Açu, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Conceição do Lago Açu.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Conceição do Lago Açu, em todo 
território do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas reper-
cussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 011, 
de 31 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Conceição do Lago Açu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.             

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 030/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 322/2021

RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Vitorino Freire, a Senhora Luanna 

Martins Bringel Rezende Alves, através do Ofício nº 042/2020 - GA-
BPRE, datado de 14 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por 
esta Casa Legislativa, de Estado de Calamidade Pública no Município 
de Vitorino Freire, neste Estado, baseado na situação de calamidade 
pública do Município e de acordo com as medidas tomadas para o en-
fretamento à pandemia ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos 
termos do Decreto Municipal  nº 010, de 14 de abril de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Vitorino Freire, através do Decreto Muni-
cipal nº 010, de 14 de abril de 2021.  

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
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atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Vitorino 
Freire, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 031/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Vitorino Freire.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Vitorino Freire, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 010, de 14 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Vitorino Freire.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 031/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 325/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Barra do Corda, o Senhor Rigo Alber-

to Teles de Sousa, através do Ofício nº 094/2021 – Procuradoria Geral 
do Município, datado de 15 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, 
por esta Casa Legislativa, de Estado de Calamidade Pública no Municí-
pio de Barra do Corda, neste Estado, em virtude da Pandemia causada 
pela Covid-19, e suas desastrosas consequências para o referido Muni-
cípio, nos termos do Decreto Municipal  nº 023, de 12 de abril de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 

descaracterizado o pacto federativo.
Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 

do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Barra do Corda, através do Decreto Mu-
nicipal nº 023, de 12 de abril de 2021. 

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Barra do 
Corda, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 032/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Barra do Corda.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Barra do Corda, em todo território 
do Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 023, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Barra do Corda.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 032/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  
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Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 326/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Santa Inês, o Senhor Luis Felipe Oli-

veira de Carvalho, através do Ofício nº 232/2021, datado de 15 de abril 
de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de Esta-
do de Calamidade Pública no Município de Santa Inês, neste Estado, 
em razão do aumento significativo dos casos de infectados por ocasião 
da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), nos termos 
do Decreto Municipal  nº 018, de 12 de abril de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Santa Inês, através do Decreto Municipal 
nº 018, de 12 de abril de 2021. 

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Santa 
Inês, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Santa Inês.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Santa Inês, em todo território do 
Município, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respira-
tória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e 
codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 018, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Santa Inês.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 033/2021, nos termos do voto do Relator.

 
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 19 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Zé Inácio

P O R T A R I A   Nº 146/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 1038/2021,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MARCELO DOS SANTOS 

JINKINGS, matrícula nº 1411735 e JOSELITO MENDES COSTA, 
matrícula nº 1646496, ambos lotados no Gabinete Militar, para atua-
rem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato 
de prestação de serviços nº 09/2021, conforme determina o Art. 25 da 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.   
 

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

Superintendência do IPHAN no Estado do Maranhão 
  

Ocio Nº 183/2021/IPHAN-MA-IPHAN

 

  

À Diretoria Geral da Mesa da Assembléia Legislava do Estado do Maranhão 

  

Assunto: Resposta ao Ocio 276/2018-GS1/DGM (0422150) - Estudo de viabilidade para o tombamento do
Sío Piranhenga, localizado no Parque Pindorama - São Luís/MA.

Referência: Caso responda este, indicar expressamente o Processo nº 01494.000205/2018-81.

  

Senhor Diretor,

 

Apresentando nossos cumprimentos, em resposta ao O�cio 276/2018-GS1/DGM (0422150)
encaminhamos para conhecimento e providências a Nota Técnica 52 (2499528) contendo as orientações
técnicas sobre quais informações devem ser apresentadas com fins de subsidiar a abertura do processo de
tombamento para o Sío Piranhenga, localizado no Parque Pindorama - São Luís/MA. 

  

Atenciosamente,

Anexos:

Portaria IPHAN n°11 de 11/09/1986 (2398079);

Portaria IPHAN nº 375 de 19/09/2018 (2398110);

Nota Técnica 52 (2499528).

Maurício Abreu Itapary
Superintendente do IPHAN no Maranhão

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Abreu Itapary, Superintendente do IPHAN-MA, em
01/03/2021, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autencidade deste documento pode ser conferida no site hp://sei.iphan.gov.br/autencidade,
informando o código verificador 2512825 e o código CRC 8810EF7A.
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Serviço Público Federal 
Ministério do Turismo 

Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional 
Superintendência do IPHAN no Estado do Maranhão 

Coordenação Técnica do IPHAN-MA

 

 

NOTA TÉCNICA nº 52/2021/COTEC IPHAN-MA/IPHAN-MA

ASSUNTO:   Análise de viabilidade de tombamento - Sí�o Piranhenga

 REFERÊNCIA: Proc. 01494.000205/2018-81

São Luís, 22 de fevereiro de 2021.

 

 

 

I. APRESENTAÇÃO

A presente Nota Técnica versa sobre a solicitação da Assembleia Legisla�va do Estado do Maranhão por meio
da Indicação nº 214/2018, de V. Ex. ª Deputado Estadual Bira do Pindaré, para Análise da Viabilidade de
Tombamento Isolado do “Sío Piranhenga”, localizado no Parque Pindorama, município de São Luís/MA. As
considerações da presente Nota Técnica se referem ao O�cio 276/2018-GS1/DGM (SEI nº 0422150),
protocolado em 19 de abril de 2018, que solicita a abertura do processo de tombamento e jus�fica
brevemente a sua necessidade.

 

II. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PEDIDO

1. Quanto ao processo de tombamento

Esclarecemos que o processo de tombamento se dá a par�r do pedido de tombamento e da apresentação de
estudo minucioso do bem - que demonstre sua relevância e aspectos de valor nacional - por parte do
interessado perante a Superintendência Regional em São Luís e de acordo com Portaria IPHAN n°11 de
11/09/1986 (SEI nº 2398079), que determina no Art. 4º, § 1º, as documentações a serem apresentadas para
análise por parte deste Ins�tuto, quais sejam:

1. Estudo Minucioso, incluindo a descrição do objeto, de seu entorno, a apreciação do mérito de seu valor
cultural, existência de reiteração e outras documentações necessárias ao objevo da proposta;

2. Informações precisas sobre a localização do bem;

3. Nomes dos Proprietários;

4. Cerdões de Propriedade e de Ônus reais do imóvel;20/04/2021 SEI/IPHAN - 2499528 - Nota Técnica
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5. Estado de Conservação, acrescidas de documentação fotográfica e plantas.

Conforme o Art. 4º, da Portaria Iphan nº 11/1986, após a apresentação do pedido de tombamento perante a
Diretoria Regional, o respec�vo pedido, devidamente instruído, será encaminhado à Coordenadoria de
Proteção, que o remeterá à Coordenadoria de Registro e Documentação para a abertura do competente
processo de tombamento.

Ul�mada a instrução, a Coordenadoria de Proteção emi�rá pronunciamento acerca da proposta de
tombamento, que, sendo favorável, encaminhará o processo à Coordenadoria Jurídica (Art. 12, Portaria nº
11/1986), que examinará o processo sob os aspectos da legalidade, mo�vação e instrução do ato
administra�vo (Art. 14, Portaria nº 11/1986). Na hipótese de a Coordenadoria de Proteção pronunciar-se
contrária à proposta de tombamento, o processo será encaminhado ao Secretário do Ins�tuto que
determinará o seu arquivamento ou reestudo (Art. 13, Portaria nº 11/1986).

Examinado o processo, a Coordenadoria Jurídica sugerirá ao Secretário do IPHAN a no�ficação cabível, para
cumprimento dos efeitos do tombamento, sempre que se tratar de bem par�cular cuja proposta haja sido
feita pelo respec�vo proprietário ou, ainda, em caso de bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito
público (Art. 15, Portaria nº 11/1986).

2. Quanto aos efeitos do tombamento

O tombamento se trata de um instrumento jurídico criado no Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937
como forma de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. As obras históricas ou ar�s�cas tombadas
sofrerão as restrições constantes na lei citada e estarão sujeitas à vigilância permanente do IPHAN e aos
efeitos do tombamento expostos no Capítulo III do Decreto-Lei nº 25/1937. A ação não implica na liberação
de recursos por parte do IPHAN para a recuperação da edificação, salvo em algumas exceções, descritas no
Art. 19 do Decreto-Lei nº 25/1937.

3. Quanto ao imóvel em questão e às atribuições do IPHAN

O Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional (IPHAN) é uma autarquia federal, que trata da
conservação, salvaguarda e monitoramento do Patrimônio Cultural Brasileiro, ou seja, bens móveis e imóveis
que possuem valor nacional. Há a possibilidade do imóvel em questão não possuir valor nacional, porém ele
pode conter valores que implicam em tombamento estadual, que deve ser tratado com o DPHAP -
Departamento de Patrimônio Histórico, Ar�s�co e Paisagís�co do Maranhão, localizado na Rua da Estrela, nº
562, Centro de São Luís/MA.

 

III. CONCLUSÃO

Os interessados no tombamento do "Sí�o Piranhenga", localizado no Parque Pindorama, município de São
Luís/MA, devem apresentar neste IPHAN os documentos mencionados no item 1, letras 'a' a 'e' da presente
Nota Técnica. O Ins�tuto fará a abertura do processo de tombamento e analisará os documentos
apresentados, se manifestando posteriormente favorável ou não à proposta de tombamento através de
no�ficação ao solicitante.

 

Atenciosamente,

Eduardo Nunes Raposo
Analista
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5. Estado de Conservação, acrescidas de documentação fotográfica e plantas.

Conforme o Art. 4º, da Portaria Iphan nº 11/1986, após a apresentação do pedido de tombamento perante a
Diretoria Regional, o respec�vo pedido, devidamente instruído, será encaminhado à Coordenadoria de
Proteção, que o remeterá à Coordenadoria de Registro e Documentação para a abertura do competente
processo de tombamento.

Ul�mada a instrução, a Coordenadoria de Proteção emi�rá pronunciamento acerca da proposta de
tombamento, que, sendo favorável, encaminhará o processo à Coordenadoria Jurídica (Art. 12, Portaria nº
11/1986), que examinará o processo sob os aspectos da legalidade, mo�vação e instrução do ato
administra�vo (Art. 14, Portaria nº 11/1986). Na hipótese de a Coordenadoria de Proteção pronunciar-se
contrária à proposta de tombamento, o processo será encaminhado ao Secretário do Ins�tuto que
determinará o seu arquivamento ou reestudo (Art. 13, Portaria nº 11/1986).

Examinado o processo, a Coordenadoria Jurídica sugerirá ao Secretário do IPHAN a no�ficação cabível, para
cumprimento dos efeitos do tombamento, sempre que se tratar de bem par�cular cuja proposta haja sido
feita pelo respec�vo proprietário ou, ainda, em caso de bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito
público (Art. 15, Portaria nº 11/1986).

2. Quanto aos efeitos do tombamento

O tombamento se trata de um instrumento jurídico criado no Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937
como forma de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. As obras históricas ou ar�s�cas tombadas
sofrerão as restrições constantes na lei citada e estarão sujeitas à vigilância permanente do IPHAN e aos
efeitos do tombamento expostos no Capítulo III do Decreto-Lei nº 25/1937. A ação não implica na liberação
de recursos por parte do IPHAN para a recuperação da edificação, salvo em algumas exceções, descritas no
Art. 19 do Decreto-Lei nº 25/1937.

3. Quanto ao imóvel em questão e às atribuições do IPHAN

O Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional (IPHAN) é uma autarquia federal, que trata da
conservação, salvaguarda e monitoramento do Patrimônio Cultural Brasileiro, ou seja, bens móveis e imóveis
que possuem valor nacional. Há a possibilidade do imóvel em questão não possuir valor nacional, porém ele
pode conter valores que implicam em tombamento estadual, que deve ser tratado com o DPHAP -
Departamento de Patrimônio Histórico, Ar�s�co e Paisagís�co do Maranhão, localizado na Rua da Estrela, nº
562, Centro de São Luís/MA.

 

III. CONCLUSÃO

Os interessados no tombamento do "Sí�o Piranhenga", localizado no Parque Pindorama, município de São
Luís/MA, devem apresentar neste IPHAN os documentos mencionados no item 1, letras 'a' a 'e' da presente
Nota Técnica. O Ins�tuto fará a abertura do processo de tombamento e analisará os documentos
apresentados, se manifestando posteriormente favorável ou não à proposta de tombamento através de
no�ficação ao solicitante.

 

Atenciosamente,

Eduardo Nunes Raposo
Analista

 
 

 


