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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA- 27.04.2021 (TERÇA-FEIRA)

I -PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 327/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO  PROJETO DE LEI Nº 216/2020, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO ZÉ INÁCIO LULA, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA 
RECONHECIMENTO DE ESTADO DE CALAMIDADE  PÚBLICA  
NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO, PELA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO.. REALATOR DEPUTA-
DO WENDELL LAGES.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

2. PROJETO DE LEI Nº 549/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE ACESSO PRIO-
RITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA EM FERRIES E 
EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANSPORTE INTERMUNI-
CIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA; E DE SAÚDE RELATOR 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 

3. PROJETO DE LEI Nº 143/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTA-
DUAL DE INCENTIVO ÀS DOAÇÕES PARA A SAÚDE COMO 
POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO E REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
PROVOCADOS POR SURTOS, PANDEMIAS, EPIDEMIAS E EN-
DEMIAS NO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FA-
VORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E 
DE SAÚDE RELATORA DEPUTADA Drª. HELENA DUAILIBE. 

4. PROJETO DE LEI Nº 027/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA,  QUE DISPÕE SOBRE AS DIRE-
TRIZES PARA A CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO DA 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LA-
GES; E DE SAÚDE (ACATANDO EMENDA SUBSTITUTIVA) 
- RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

5. PROJETO DE LEI Nº 033/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A POLÍTICA ESTADUAL DE PRE-
VENÇÃO ÀS ARBOVIROSES DURANTE O PERÍODO GESTA-
CIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LA-
GES; E DE SAÚDE  -  RELATORA DEPUTADA DRª. HELENA 
DUAILIBE. 

6. PROJETO DE LEI Nº 039/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A GARANTIA 
DO ACESSO À INFORMAÇÃO, COM A TRANSPARÊNCIA, NA 
INTERNET, DA LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM 
POR CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS 
DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONS-

TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
WENDELL LAGES; E DE SAÚDE  -  RELATOR DEPUTADO 
ARNALDO MELO. 

7. PROJETO DE LEI Nº 076/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍTI-
CA ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS 
ACOMETIDAS PELA COVID-19, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMIS-
SÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E DE SAÚDE  -  RELA-
TOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 

III- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM VOTAÇÃO-  ÚNICO TURNO

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 034/2021,
ORIUNDO DO PARECER Nº 365/21, 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 FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS  – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. 

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 035/2021,
ORIUNDO DO PARECER Nº 366/21, 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 DUQUE BACELAR  
– RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 036/2021,
ORIUNDO DO PARECER Nº 367/21, 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 SÃO BERNARDO 
– RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 037/2021,
ORIUNDO DO PARECER Nº 368/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE  SÃO LUIS 
GONZAGA  DO MARANHÃO.  – RELATOR DEPUTADO WEN-
DELL LAGES.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
038/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 369/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE-  
– RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2021,
ORIUNDO DO PARECER Nº 370/21, 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 SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS   – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES. 

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
040/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 371/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS  – 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
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15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

041/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 372/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTO ALE-
GRE DO MARANHÃO  – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

14. 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. ADIADA A DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. 

15. 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, 
LOCALIZADO NO ESPAÇO RENASCENÇA. INDEFERIDO. O 
AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA. ADIADA A DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

16. 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. ADIADA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A PEDI-
DO DO AUTOR.

17.  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. 

18. 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. 

19. REQUERIMENTO N° 181/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJA SUBME-
TIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA O PROJE-
TO DE LEI Nº 150/2021,  DE SUA AUTORIA.   

20. REQUERIMENTO N° 185/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. LEONARDO SÁ, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO REGIME DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O PROJETO DE 
LEI N º 155/2021, DE SUA AUTORIA. 

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

PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO 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, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE. TRANSFERIDA A DISCUSÃO E  VOTAÇÃO A 
PEDIDO DO AUTOR.

22. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO,  O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO, SOLI-
CITANDO  INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETA-
RIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂN-
CIA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO. TRANSFERIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO 
A PEDIDO DO AUTOR.

23. 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 DISCUSÃO E VOTAÇÃO  A PEDIDO 
DO AUTOR.

24. 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 DISCUSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

25. 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-
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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 DISCUSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

26. REQUERIMENTO Nº 136/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTA-
DO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, O SENHOR CARLOS LULA, QUE INFORME SOBRE 
OS MOTIVOS PELOS QUAIS HOUVE O ENCERRAMENTO DO 
DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19, MONTADO PELO 
GOVERNO DO ESTADO, NO PARQUE RANGEDOR. TRANSFE-
RIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

 
27. REQUERIMENTO Nº 155/2021, DE AUTORIA DO 

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

28. 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. 
TRANSFERIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AU-
TOR.

29. 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. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A  PE-
DIDO DO AUTOR.

30. 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 RECURSOS ALÉM DA PORCENTAGEM DE 
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO, 
SOLICITO QUE ENCAMINHE A DATA DE INÍCIO DAS OPE-
RAÇÕES DO SISTEMA BRT NA AVENIDA DOS HOLANDESES. 
TRANSFERIDA A VOTAÇAO A  PEDIDO DO AUTOR.

31. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECO, SOLICITAN-
DO 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. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO 
DO AUTOR.

32. REQUERIMENTO N º 184/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE SEJA ENVI-
DA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO PROFESSOR 
JOAN BOTELHO, UM AGUERRIDO MILITANTE DE ESQUER-
DA E DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, FALECIDO NO DIA 15 DE 
ABRIL DO CORRENTE ANO. 

33. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JUNIOR,  SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O EPISÓDIO AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES 
SOCIAIS POR MEIO DE VÍDEO EM QUE HÁ HOMENS CARRE-
GANDO UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER 
SIDO ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXIS-
TIR ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS 
POVOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO DE 
AMBULÂNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 225 / 2021

ESTABELECE POLÍTICA PÚ-
BLICA DE DEFINIÇÃO DOS CRITÉ-
RIOS PARA PRIORIZAÇÃO NOS PRO-
CESSOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA 
A INFECÇÃO CAUSADA PELO NOVO 
CORONAVIRUS.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica garantido ao cidadão maranhense isonomia mate-

rial no acesso à imunização contra infecção causada pelo novo corona-
vírus, por meio de discrimines necessários. 

Art. 2º - As mulheres grávidas e puérperas têm prioridade na 
imunização contra infecção causada pelo novo coronavírus. 

Art. 3º - Os recursos necessários para a consecução dos objetivos 
desta lei correrão por meio de dotação orçamentária própria.

Art. 4º- Essa lei entra em vigor no dia de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA 

No cenário internacional, o Brasil ocupa o 1º lugar no ranking 
de mortes por covid-19 de mulheres gestantes e puérperas. Haja vista 
a fragilidade da classe, apresentamos o presente projeto de lei que visa 
conferir prioridade para o afetado grupo de mulheres. 

De fato, a mortalidade de gestantes e puérperas equivalem a 77% 
de todas as mortes no mundo, considerando o somatório dos países. O 
estudo realizado pelo International Journal of Gynecology and Obste-
trics, aponta ainda que as taxas de mortalidade pela COVID-19 foram 
13 vezes maiores em grávidas do que em indivíduos de mesma idade. 
No Brasil, 252 gestantes morreram por consequência da COVID-19, no 
período entre fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

Corrobora, ainda, ao presente projeto de lei o manifesto de gi-
necologistas que afirmam existência de evidências científicas de que a 
gestação e o pós-parto aumentam o risco de complicações e mortes pela 
COVID-19.

Definir grupos prioritários, em razão do risco de contágio exis-
tente, e altas taxas de mortalidade torna-se medida de saúde essencial 
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para contenção do contágio à COVID-19. Portanto, a vista dos incon-
testes benefícios a serem introduzidos pela norma à superação da pan-
demia, solicito o apoio integral dos nobres pares à aprovação do pre-
sente projeto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 226 /2021

DISPÕE SOBRE NORMAS DE 
CONCURSOS PÚBLICOS PARA PRO-
FISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURAN-
ÇA PÚBLICA BOMBEIROS CIVIS QUE 
ATUARAM NO COMBATE A COVID-19, 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTADUAL NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º.  Os concursos públicos para os profissionais da área de 
Segurança Pública, bombeiros civis, no âmbito da Administração Públi-
ca Estadual do Estado do Maranhão deverão contar como título o tem-
po de serviço prestado pelos profissionais que atuaram diretamente no 
combate à Covid-19, causada pelo novo corornavirus, durante o tempo 
de vigência do Estado de Calamidade.  

Parágrafo único. O tempo mínimo requisito para cumprimento 
do disposto no caput será 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas, 
desde que as atividades sejam no combate direto à Covid-19. 

Art. 2º.  O tempo de serviço, para que possa contar como título, 
deverá ser atestado pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
demonstrando que o profissional efetivamente prestou o serviço.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O trabalho, que de qualquer forma contribua para o combate ao 
novo coronavirus, merece destaque na sociedade. A pandemia que se 
instalou mundialmente ao final de 2019 gerou consequências que ja-
mais serão esquecidas. 

Milhões de pessoas morreram pela infecção viral, gerando um 
caos social e no sistema de saúde sem precedentes. Hoje, apesar da 
vacina, a sociedade ainda sofre com a crise instaurada, uma vez que 
o imunizante ainda não foi disponibilizado para todos. Por outro lado, 
estão escassos os leitos de UTIs, remédios e equipamentos, sendo insu-
ficientes para atender as demandas.

Os profissionais que atuam no combate ao novo coronavirus 
merecerem perceber, ao mínimo, o reconhecimento de suas valorosas 
atuações, por meio de título pelos serviços prestados na pandemia da 
COVID-19. Isto posto, considerando que a iniciativa fora aclamada em 
projeto de lei semelhante, justificamos a presente proposição e conta-
mos com o apoio dos nobres Pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 227/2021

Estabelece critérios e condições 
para destinação de computadores, tablets, 
celulares e demais dispositivos de infor-

mática apreendidos pelos órgãos públicos, 
autarquias e fundações do Estado.

Art. 1º Computadores, tablets, celulares e demais materiais 
ou equipamentos de informática apreendidos pelos órgãos 
públicos, autarquias e fundações estaduais deverão ser destinados 
a estabelecimentos de ensino da rede pública estadual ou municipal, 
observando-se os seguintes critérios e condições:

I – entrega, mediante auto próprio, expedido pela autoridade 
policial aos estabelecimentos de ensino;

II – apresentação de interesse por parte dos estabelecimentos de 
ensino no recebimento dos equipamentos citados no caput.

Parágrafo único. A destinação somente poderá ser realizada após 
60 (sessenta) dias da apreensão do equipamento, tendo sido esgotadas 
todas as diligências para identificação de seus proprietários e desde que 
este não se vincule a qualquer procedimento investigatório.

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo através de regulamentação, 
definir e editar normas complementares necessárias à execução da 
presente lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís, 24 de abril de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura trata da criação de imposição legal para 
tornar escolas da rede pública estadual e municipal a primeira via de 
destinação de materiais e equipamentos de informática apreendidos 
pelas Delegacias de Polícia do Estado do Maranhão, em especial, mas 
também por outros órgãos estatais, autarquias e fundações.

Mesmo com a instituição de programas comprometidos com 
a criação de laboratórios de informática em escolas da rede pública, 
muitos alunos ainda convivem com equipamentos ultrapassados ou 
sequer têm acesso a tal tecnologia. Enquanto escolas particulares 
avançam em novas práticas pedagógicas com o uso constante de com-
putadores, celulares e tablets na sala de aula, o desafio nas públicas 
continua a ser relacionado com infraestrutura.

Diante do exposto, estando a sociedade em um momento no 
qual a falta de acesso às novas tecnologias significa também a exclu-
são social, computadores e equipamentos de informática apreendidos 
pelas Delegacias de Polícia do Estado do Maranhão teriam um melhor 
aproveitamento caso fossem primeiramente revertidos para a área da 
educação. 

Cumpre mencionar que projeto de lei semelhante foi protocola-
do pela deputada estadual Leci Brandão, na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

Assim, nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssi-
mos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à 
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 228 /2021.

Dispõe sobre a criação do Proje-
to “Órfãos da COVID-19”, que institui 
políticas públicas a serem instituídas no 
estado do Maranhão, visando minimizar 
os prejuízos financeiros e psicológicos 
sofridos por crianças e adolescentes que 
perderam pais ou responsáveis para a 
pandemia do COVID-19. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021 7

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Projeto “Órfãos da COVID-19” que ins-
titui políticas públicas assistencialistas a fim de minimizar os prejuízos 
financeiros e psicológicos sofridos por crianças e adolescentes que te-
nham perdido pais ou responsáveis para a COVID-19. 

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se criança a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade incompletos, conforme disposto na Lei 
Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Art. 2º. As políticas públicas de que tratam esta Lei abarcarão 
todos aqueles que, além de se enquadrarem nas disposições do art. 1º, 
atendam aos seguintes critérios, cumulativamente:

I – Renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo; 

II – Falecimento de integrante da entidade familiar exclusiva-
mente por COVID -19 ou complicações decorrentes diretamente desta 
doença a ser comprovado mediante Atestado de Óbito devidamente as-
sinado por profissional médico competente.

Art. 3º. O Projeto Órfãos da COVID-19 garantirá: 
I – Atendimento psicológico mensal prioritário e gratuito aos jo-

vens com idade entre 5 e 17 anos;
II – Disponibilização de auxílio no valor de 10% do salário míni-

mo por criança/adolescente integrante da respectiva entidade familiar, 
no limite de até 30% do salário mínimo por família; 

III – Disponibilização mensal de uma cesta básica por entidade 
familiar; 

IV – Disponibilização mensal de kits de higiene contendo xampu, 
sabonete, escova e pasta de higienização bucal;

V – Quando a entidade familiar contar com crianças abaixo de 
2 (dois) anos de idade, serão disponibilizadas, mensalmente, além dos 
itens já elencados nos incisos anteriores, 400g (quatrocentas gramas) de 
leite em pó, bem como 30 (trinta) fraldas descartáveis. 

Art. 4º. Os benefícios instituídos pelo Projeto Órfãos da CO-
VID-19 durarão enquanto subsistirem os requisitos do art. 2º. 

Art. 5º. O Poder Executivo se responsabilizará por garantir o 
cumprimento do art. 3º desta Lei. 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se ne-
cessário pelas verbas do Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal n° 
7347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeras consequências so-
ciais e econômicas no mundo inteiro. Ao redor do planeta contabili-
zam-se mais de 2.600.000 (dois milhões e seiscentas mil) de mortes 
em decorrência do Novo Coronavírus, dentre os quais mais de 300.000 
(Trezentos mil) foram no Brasil. 

Em um ano de pandemia o número de mortes decorrentes da CO-
VID-19 já supera o número de vítimas fatais do vírus da AIDS entre 
1996 e 2019, conforme dados do Ministério da Saúde¹. Além disso, 
atualmente, nos Estados Unidos, a doença já contabilizou mais óbitos 
que a própria Segunda Guerra Mundial². 

Diante desse cenário e, sendo o Brasil o atual epicentro da pan-
demia, inúmeros são os impactos sofridos pela sociedade. Um deles é o 
caso de “vítimas indiretas” da COVID-19: os bebês, crianças e adoles-
centes cujos pais ou responsáveis vão à óbito devido à doença. 

Quais os planos para essas vítimas? De que forma o Estado pode 
ampará-las? O presente Projeto de Lei surge então com a finalidade de, 
através de políticas públicas específicas, prestar assistência a estes jo-

vens que, com o falecimento de seu responsável – seja ele o pai, a mão 
ou mesmo ambos os genitores ou responsáveis legais – acabam tendo 
o seu desenvolvimento comprometido, tanto por problemas emocionais 
quanto financeiros, uma vez que aquele que foi vítima da doença muitas 
vezes era o principal provedor do lar. 

Inspirado por um projeto de lei de autoria do deputado paraibano 
João Gonçalves de Amorim Sobrinho, e diante da importância e urgên-
cia da matéria, solicita-se a anuência dos distintos Pares, Senhores De-
putados e Senhoras Deputadas desta Casa, para aprovarem o presente 
Projeto de Lei. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 229 /2021.

Dispõe sobre a implantação do 
conceito de Cidades Inteligentes “Smart 
Cities” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Por esta Lei ficam estabelecidos os princípios e regras que 
nortearão a implantação de equipamentos, dispositivos e infraestrutura 
para adaptar o conceito de cidades inteligentes no Estado do Maranhão. 

Art. 2° Para fins desta Lei considera-se “Smart City” ou “Cidade 
Inteligente” a cidade que possua inteligência coletiva, que tenha res-
ponsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento social e que 
estimule o crescimento econômico equilibrado por todo o território da 
cidade. 

Art. 3° São princípios a serem respeitados na construção de 
infraestrutura e instalação de dispositivos para cidades inteligentes:

I - O desenvolvimento coletivo em detrimento dos interesses in-
dividuais; 

II - O crescimento equilibrado do território da cidade, evitando o 
investimento restrito às zonas mais rentáveis do município; 

III - O equilíbrio da oferta de infraestrutura e de serviços sociais 
na cidade, garantindo o acesso a todos os cidadãos;

IV - A distribuição igualitária e inteligente de investimentos ex-
ternos e recursos do município. 

V – O desenvolvimento de tecnologias que otimizem e democra-
tizem o acesso a serviços públicos essenciais. 

Art. 4° A aplicação desta Lei tem como objetivos:
I - Estimular o desenvolvimento colaborativo entre sociedade, 

empresas investidoras e Municípios de todo Estado do Maranhão; 
II - Garantir a liberdade de escolha, a livre iniciativa, a economia 

de mercado e a defesa do consumidor dos serviços urbanos; 
III - Desenvolver a pluralidade e a eficiência de soluções de ser-

viços, equipamentos e dispositivos no município; 
IV - Fomentar os investimentos externos, o empreendedorismo e 

a prosperidade econômica das cidades do Maranhão.
V – Estimular o desenvolvimento de tecnologias para erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais;

VI – Fomentar o desenvolvimento de tecnologias que contribua 
para construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Art. 5° São prioridades para a implantação da infraestrutura e 
dos dispositivos inteligentes nos municípios do Estado do Maranhão:

I - Gerar dados para o planejamento urbano eficiente e preciso; 
II - Estimular o desenvolvimento de infraestrutura urbana; 
III - Priorizar as ações nas áreas de saúde e educação através de 

infraestrutura e aplicações de uso individual; 
IV - Facilitar a integração entre os entes públicos e privados para 

o desenvolvimento de infraestrutura; 
V - Preservar e conservar o meio ambiente natural e o patrimônio 
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cultural quando da implantação de infraestrutura inteligente; 

VI - Incentivar o empreendedorismo privilegiando empresários 
individuais, pequenas e médias empresas; 

VII - Fomentar o investimento de capitais para execução e me-
lhoria de infraestrutura urbana; 

VIII - Desenvolver tecnologias para o engajamento social e me-
lhoria da democracia; 

IX - Ter como meta a segurança de dados e a criação de parâ-
metros precisos para medição dos serviços e estabilidade dos sistemas; 

X - Proteger da privacidade do cidadão, dos dados coletivos e dos 
dados pessoais capitados. 

Art. 6° Os dados individuais, gerados dentro das cidades parti-
cipantes, como produto pela utilização de equipamentos, dispositivos 
ou serviços urbanos públicos, prestados sob regime de concessão ou 
mediante autorização do poder público são de propriedade exclusiva de 
cada cidadão, sendo vedada qualquer manipulação ou comercialização 
dos mesmos sem prévia autorização. 

Parágrafo único. Fica vedado contrato de adesão, de qualquer 
produto ou aplicativo, que obrigue o cidadão a permitir o acesso a seus 
dados para uso do mesmo, sendo obrigatória permissão de uso dos da-
dos desvinculado do contrato de adesão de uso dos serviços. 

Art. 7° Os dados individuais de saúde somente podem ser utiliza-
dos, com autorização explícita do cidadão, sendo vedada a manipulação 
e venda para qualquer uso comercial ou qualquer uso diferente da área 
de saúde. 

Art. 8° Os dados coletivos gerados dentro da cidade são de uso 
do governo do Estado do Maranhão e dos Municípios participantes, 
prioritariamente para planejamento, desenvolvimento urbano e social, 
sendo vedada a sua comercialização e manipulação para fins diversos 
sem contrapartida equivalente.

Parágrafo único. Através de parcerias ou convênios com insti-
tuições de ensino e pesquisa os dados coletivos poderão ser disponibi-
lizados para fins de pesquisa e inovação de modelos de gestão pública. 

Art. 9° O Município participante é o responsável pelos dados 
gerados na cidade, individuais ou coletivos, e tem o dever de zelar pela 
segurança de dados, a estabilidade dos sistemas e a inviolabilidade da 
intimidade dos cidadãos, mesmo para fins de segurança pública. 

Art. 10 As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das 
dotações orçamentárias vigentes. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA.

O referido Projeto de Lei discorre sobre Cidades Inteligentes 
(Smart Cities) e implementação de infraestrutura, equipamentos e apli-
cações inteligentes no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão, 
resultado de anseios atuais de vários setores da sociedade. 

O crescimento mundial da população urbana torna imperativo 
aos grandes centros urbanos um planejamento mais criterioso, uma dis-
tribuição equilibrada de recursos e equipamentos, além de um desen-
volvimento igualitário pelo território da cidade, minimizando os custos 
econômicos e sociais para a população dos municípios.

 Nesse sentido as “Cidades Inteligentes”, Smart Cities, criam um 
conjunto de possibilidades de usos das cidades sem precedentes, que 
demandam uma regulamentação, ao mesmo tempo em que criam uma 
possibilidade única de equilibrar a distribuição de recursos. 

Paralelamente, existem inúmeras oportunidades de negócio a 
partir da implementação de infraestrutura e equipamentos inteligen-
tes nas cidades, que devem ser direcionados para as áreas prioritárias 
de cada município, mas que também devem ser incentivados, gerando 
crescimento econômico e desenvolvimento social, em direção a uma 
cidade próspera. 

Uma Cidade Inteligente é, portanto, não somente uma cidade que 
possua equipamentos inteligentes espalhados pela sua área, mas sim a 

cidade que usa esses recursos de maneira inteligente, sustentável, para 
o seu melhor planejamento e crescimento urbano, que vise o desenvol-
vimento social e não somente o desenvolvimento econômico, e que não 
priorize somente uma região, mas que traga um maior equilíbrio no seu 
território. 

Os possíveis desdobramentos deste projeto poderão criar opor-
tunidades de negócio a partir da implementação de infraestrutura e 
equipamentos inteligentes na cidade, que devem ser direcionados para 
as áreas prioritárias do Município, mas que também devem ser incenti-
vados, gerando crescimento econômico e desenvolvimento social, em 
direção a uma cidade próspera. 

Além disso, outras Casas Legislativas já apresentaram proposi-
turas congêneres ou assemelhadas, inclusive na Assembleia Legislativa 
de Goiás tramita o Projeto de Lei N° 716, de 8 de agosto de 2019, 
da autoria do Deputado Estadual VIRMONDES CRUVINEL, de onde 
adaptamos nossa propositura.

Reitero que esta propositura NÃO apresenta um viés com impac-
to financeiro porque ela apresenta genericamente princípios e regras 
que nortearão a implantação de equipamentos, dispositivos e infraes-
trutura para adaptar os municípios maranhenses ao conceito de Cidades 
Inteligentes, bem como no estabelecimento de objetivos e prioridades.

Em face do exposto e, por entender que a medida se revela de 
extrema importância atualmente, visando sempre o melhor para a socie-
dade maranhense, submeto o presente projeto de lei para análise, debate 
e posterior aprovação pelos nobres pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 230 /2021

Dispõe sobre a criação do pro-
grama de vacinação itinerante, para a 
população em situação de rua contra a 
COVID-19, como parte da execução do 
plano estadual de imunização no âmbito 
do Estado do Maranhão.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
DECRETA:

Art. 1º – Fica criado o Programa de Vacinação Itinerante para 
a População em Situação de Rua contra a COVID 19, como parte da 
execução do Plano Estadual de Imunização no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Parágrafo único – Tomando por base a definição da Secretaria 
Nacional de Assistência Social, a população em situação de rua se ca-
racteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por 
pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição 
de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de 
habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como 
espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma per-
manente.

Art. 2º - O Programa de Vacinação Itinerante objetiva atingir 
principalmente aquelas pessoas que fazem parte da população em situa-
ção de rua e que não estão cadastradas em nenhum tipo de instituição ou 
projeto social, mas que assim como todos, precisam ser vacinadas, a fim 
de proteger não só a própria vida, mas a de todos a sua volta.

Art. 3º - Este Programa deverá ser desenvolvido pela Secretaria 
de Estado de Saúde em conjunto com a Secretaria de Estado dos Direi-
tos Humanos e Participação Popular.

Art.4º - O poder executivo poderá disponibilizar um veículo 
equipado, não só para a logística da aplicação das vacinas, como tam-
bém para deslocamento de uma região para outra.

Art. 5º - Antes de iniciar o procedimento de vacinação, os órgãos 
responsáveis deverão fazer um mapeamento para definir as regiões mais 
necessitadas, para início do processo.

Art. 6º - Poderão ser realizados convênios com os Municípios, a 
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fim de facilitar a execução do Programa de Vacinação.

Art. 7º - A data de início da vacinação propriamente dita será 
definida pelo Poder Executivo, em consonância com o Plano de Imuni-
zação já em andamento no Estado do Maranhão.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art.9º - O poder executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Grande parte da população em situação de rua no nosso estado 
vive às margens da pobreza e da total falta de dignidade, além do estado 
de pobreza extrema: sem documentos, sem teto e sem alimento.

Em um momento como o que passa o nosso estado, dentro de 
uma severa pandemia, essa é uma das parcelas da nossa população que 
mais sofre, e sofre calada, por não ter nenhum amparo do Poder Pú-
blico. Essas pessoas acordam e dormem nas calçadas, com sua saúde 
completamente vulnerável, e expostas a um vírus que vem matando a 
cada dia. Além disso, mesmo sem intenção, se tornam vetores de um 
mal que vem assolando vidas por todo o país.

Por conta disso, proponho uma alternativa para atendimento da 
nossa população, que não vai só beneficiar aos que se encontram em 
situação de rua, como também a todos os cidadãos de bem do nosso 
estado.

Diante da relevância do assunto e do momento crítico pelo qual o 
Brasil e o Maranhão está passando, conto com o apoio dos meus pares 
para aprovação desta proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 231 / 2021

REGULAMENTA A COMER-
CIALIZAÇÃO DE ENERGÉTICOS 
PARA MENORES DE IDADE NO ES-
TADO DO MARANHÃO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica vedada a venda e comercialização dos produtos 
definidos como energéticos a menores de 18 anos que estejam desacom-
panhados dos representantes legais.

Art. 2º - Para fins desta lei, considera-se energético todo com-
posto líquido pronto para o consumo que contenha como ingrediente(s) 
principal(is) as substâncias inositol e/ou glucoronolactona e/ou taurina 
e/ou cafeína, podendo ser adicionado de vitaminas e ou minerais até 
100% da ingestão diária recomendada (IDR) na porção do produto, ain-
da pode ser adicionado de outro(s) ingrediente(s), desde que não desca-
racterize(m) o produto.

Art. 3º - O descumprimento do disposto no caput sujeitará o esta-
belecimento comercial a multa estipulada entre R$ 500,00 e 10.000,00 a 
ser aplicada de acordo com a capacidade comercial do estabelecimento.

Parágrafo único: Em casos de reincidência, a multa inicialmente 
aplicada poderá até o quádruplo da inicialmente aplicada de acordo com 
a capacidade comercial do estabelecimento.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá regulamentar a aplicação da 
presente lei naquilo que lhe for competência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor 60 dias após oficialmente publi-
cada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende vedar a venda, comercialização 
e o uso indiscriminado das bebidas consideradas energéticos a menores 
de 18 anos que estejam desacompanhados dos representantes legais. O 
direito hodierno assegura à criança e ao adolescente o direito ao desen-
volvimento saudável. Assim preceitua a CF/88.

CF/88.  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.   

O desenvolvimento tecnológico acessou novos compostos nutri-
cionais permitindo ingestão de substâncias cujos efeitos podem gerar 
danos. Há registros na literatura médica de taquicardias em casos de 
consumo excessivos da referida bebida. Especialistas orientam que 
“...o consumo excessivo de energéticos pode causar outros problemas 
como arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial e até enfarto agu-
do do miocárdio. ...  o uso de energéticos com bebidas alcoólicas é 
ainda mais perigoso, já que ambos são estimulantes do coração. Essas 
misturas podem provocar arritmias agudas.”

Novas pesquisas têm chamado a atenção para potenciais efeitos 
deletérios ao cérebro. Um estudo com mais de 120 mil adolescentes re-
lacionou o consumo de bebidas energéticas com estresse, sono, desem-
penho escolar e tentativa de suicídio. Esse estudo mostrou uma correla-
ção positiva entre alto consumo (superior a três latas/semana) e maiores 
índices de estresse, menor número de horas de sono e pior desempenho 
escolar.  O risco de tentativa de suicídio foi 3 vezes maior nos adoles-
centes que faziam uso frequente de energéticos em relação aos que não 
utilizavam a bebida, concluindo que crianças e adolescentes são mais 
sensíveis aos efeitos da cafeína que os adultos.

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
Lei 13.069/90, em seu artigo 81, inciso II, preconiza a proibição da ven-
da de bebidas alcoólicas à crianças e adolescentes, que  o artigo 243 
do mesmo estatuto, proíbe: “vender, fornecer ainda que gratuitamente, 
ministrar ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente, sem 
justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida”. Além de que a 
questão envolve saúde pública de crianças e adolescentes, faz-se neces-
sário reguardá-los, guarnecendo-os de agente capaz para aquisição do 
produto, a fim de evitar que a aquisição daquele traga danos à saúde e 
ao desenvolvimento sadio. 

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 232 /2021

Institui diretrizes para o apoio 
médico e psicológico dos policiais civis, 
militares, policiais penais e bombeiros 
militares vinculados à Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o apoio médico e psicológico para os po-
liciais civis, militares, policiais penais e bombeiros militares vinculados 
à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, no exercício 
de sua função ou em razão dela.

Art. 2º - O Apoio médico e psicológico consiste na Avaliação 
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técnica, atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico, in-
dividualizados, podendo ser realizados online.

Art. 3º - Deverá ser criado um Núcleo de Atenção Psicossocial 
(NAPS) para o atendimento online.

§ 1º O Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) será integrado 
por profissionais capacitados, composto por psicólogos, assistentes 
sociais e médicos psiquiatras.

§ 2º Os agendamentos deverão ser feitos via internet.
§ 3º O atendimento psicológico deverá ser realizado de forma 

presencial ou virtual, individualizado e a critério da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Art. 4º - Caberá a Secretaria de Segurança Pública, em conjunto 
com a Secretaria da Saúde, a implementação e monitoramento do apoio 
médico e psicológico.

Art. 5º - O Poder Executivo, regulamentará a presente lei objeti-
vando sua melhor aplicação.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A rotina de trabalho desses profissionais, ligados a Secretaria de 
Segurança Pública, inclui uma extensa gama de atividades que vão des-
de o atendimento de ocorrências e a realização de rondas ostensivas 
com o objetivo de combater a criminalidade e que geram muitas vezes 
consequências negativas para a sua saúde mental.

O apoio médico e psicológico é essencial para o ambiente de 
maior compreensão interpessoal, qualidade de vida e enfrentamento aos 
problemas do dia a dia.

A avaliação técnica e o acompanhamento médico, com o trata-
mento psicológico e terapêutico, devem ser realizados individualmente 
por profissionais capacitados que ajudarão no não agravamento dos sin-
tomas, como stress e depressão e que ajudarão na diminuição do índice 
de suicídios entre os profissionais da Segurança Pública do Estado do 
Maranhão.

Diante do exposto, solicito apoio para a aprovação da presente 
propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 188 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao presidente da Agência 
de Mobilidade Urbana no Maranhão, Daniel Carvalho solicitando 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O ARTIGO 15 DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL Nº 01/2021/MOB-MA, VEZ QUE 
NÃO ESPECIFICA O NÚMERO DE CANDIDATOS A SEREM 
CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 189 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao presidente da Agência 

de Mobilidade Urbana no Maranhão, Daniel Carvalho solicitando ES-
CLARECIMENTOS SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA DESTINADA À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MOTO-
RISTAS DE APLICATIVO PREVISTO PELA MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 345 DE 26 DE MARÇO DE 2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº190 /2021

Senhor Presidente,
 
Requeiro a V. Exa., nos termos Art.163, inciso VIII do Regimento 

Interno, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legis-
lativa, voto de pesar, conforme abaixo, pelo falecimento dia 15.04.2021 
do Pastor Luís da Silva Negreiros, presidente da Assembleia de Deus 
em Barreirinhas, ligado à nossa Convenção CEADEMA (Convenção 
das Assembleias de Deus no Maranhão). 

“Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à 
família, ovelhas, irmão se aos amigos do Pastor Luís Negreiros, que 
atualmente estava auxiliando o trabalho na Assembleia de Deus em 
Barreirinhas. O que nos conforta é saber que a sua passagem nesta terra 
deixou frutos que ecoarão na eternidade, pois o querido Pastor Negrei-
ros, guardou a fé e acabou a carreira firme na obra de Deus.”

Neste momento de dor, este Poder Legislativo, deixa externado 
seu imenso pesar, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso 
bom Deus. 

Transmita-se o teor desta à família enlutada. Deus abençoe! 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 26de Abril de 2021 - Mical Damasceno 
- Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 191 /2021

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após 
ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do Secretário de 
Finanças, Planejamento e Administração do município de Caxias, Se-
nhor Talmir Franklin Rosa Neto, irmão do Excelentíssimo Prefeito de 
Caxias, Senhor Fábio Gentil, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de 
abril de 2021, aos 55 anos de idade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de abril de 2021. - Dra. 
Cleide Coutinho - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1238 /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 expediente ao presidente da Agência de Mobilidade 
Urbana no Maranhão, Daniel Carvalho, solicitando que adote provi-
dências a fim de ESPECIFICAR O NÚMERO DE CANDIDATOS 
A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE “AUXÍ-
LIO-COMBUSTÍVEL”, vez que o artigo 15 do edital de chamamento 
público para credenciamento de auxílio combustível nº 01/2021/MOB-
-MA não menciona tal informação.

O artigo 15 do edital de chamamento público para credenciamen-
to de auxílio combustível nº 01/2021/MOB-MA assegura que:

“Art. 15º. O Poder Executivo poderá limitar a quantidade máxi-
ma de beneficiários a vista das limitações orçamentárias e financeiras, 
podendo ser necessário a realização de sorteio, a ser executado pela 
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Comissão designada pelo Presidente da Agência de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos-MOB, caso o número de inscrições neste Edital de 
credenciamento seja superior a quantidade delimitada”.

Ocorre que tal artigo faz uso de expressões genéricas e indeter-
minadas, vez que não há como se especificar “a quantidade máxima de 
beneficiários a vista das limitações orçamentárias e financeira”. Assim, 
almejando-se à efetivação da publicidade enquanto princípio norteador 
da Administração Pública, apresenta-se a presente demanda.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 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 1239 /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 Avenida Brasil, cidade olímpica, 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 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 1240 /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 
Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Governo do Ma-
ranhão, o Senhor Deputado Federal, Márcio Jerry, solicitando-lhes que 
adotem providências necessárias, objetivando a Recuperação da “Pas-
sarela”, com guarda-corpo, sobre o Rio Itapecuru, ligando o Bairro Tri-
zidela ao Centro da Cidade de Codó, neste Estado, tendo em vista que a 
medida, ora proposta, facilitará o tráfego para quem a utiliza.  

A presente solicitação justifica-se a fim de garantir maior segu-
rança à Comunidade Codoense em geral, principalmente ao grande nú-
mero de estudantes e trabalhadores que necessitam ter acesso ao Centro 
da Cidade de Codó. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 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 1241 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a reforma da praça Rua 08, und. 101, Cidade Operária, 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 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 1242 /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 Alameda 02, Jardim América 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1243 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Alameda 02, Jardim América 
São Luís/MA
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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. 

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 24 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 1244 /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 Alameda 03, Jardim América 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1245 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Alameda 03, Jardim América 
São Luís/MA

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1246 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a limpeza do terreno da Av Este , und 203, Cidade ope-
rária São Luis-MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1247 /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 promover a limpeza do terreno da Av Este, und 203, 
Cidade operária São Luis-MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1248 /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, Av. 1, cidade olímpica, em São 
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Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1249 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na, Av. 1, cidade 
olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1250 /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 Av. 02, Jardim América em 
São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1251 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Av. 02 , Jardim América São 
Luís/MA

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1252 /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 Av. 02, Jardim América em 
São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1253 /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 
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promover a recuperação asfáltica Av. 23 de março, cidade olímpica, 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1254 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na, Av. 23 de março 
cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1255 /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 Av. Isabel cafeteira, Jardim 
América em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1256 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Av. Isabel cafeteira, Jardim 
América São Luís/MA

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1257/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Avenida Brasil, 
cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1258 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a limpeza do meio fio da Rua 101, und. 101, Cidade ope-
rária São Luis-MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1259 /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 limpeza do meio fio da Rua 101, und. 101, Cidade ope-
rária São Luis-MA

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1260 /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 Rua projetada 01, UND 201, 
cidade operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1261 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua projetada 1, 
und 201, Cidade Operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1262 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua projetada 2, 
und 201, Cidade Operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1263 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 02, und 101, 
Cidade Operária,, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1264 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 02, und 101, 
Cidade Operária,, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1265 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 03, und 101, 
Cidade Operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1266 /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 Rua 3, und. 101, em São Luís 
-MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1267 /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 Rua 04, und. 101 Cidade da 
Operaria, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1268 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 04, und. 101 
Cidade da Operaria, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1269 /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, Rua 5, cidade olímpica, em 
São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1270 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na, Rua 5, cidade 
olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1271 /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 reforma da praça Rua 08, und. 101, Cidade Operária, 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1272 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 08, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1273 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 09, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1274 /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 Rua 09, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1275 /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 Rua 10, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1276 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 11, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1277 /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 Rua 11, cidade olímpica, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1278 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021 19
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 11, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1279 /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 Rua 11, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1280 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 11, und 101, 
Cidade Operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1281 /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 Rua 11, und. 101, em São Luís 
-MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1282 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 15, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1283 /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, 
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DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica Rua 15, cidade olímpica, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1284 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 16, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1285 /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 Rua 16, cidade olímpica, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1286 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 17, cidade 
olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1287 /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 Rua 17, cidade olímpica, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1288 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 24, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1289 /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 Rua 24, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1290 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na, Rua 25 de dezem-
bro, cidade olímpica cidade olímpica, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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.

Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária (Remota) da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no vinte de abril de dois mil 
e vinte e um.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Be-
tel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, 
Neto Evangelista e Rildo Amaral. 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 aprova-
da. Em seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Zé Inácio 
Lula, Professor Marco Aurélio, Vinícius Louro e Doutor Yglésio. Não 
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente 
anunciou a discussão e votação, em único turno: 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 Digna”, destinado 
à execução de pavimentação em vias públicas na forma que especifica; 
Medida Provisória nº  347/2021, de autoria do Poder Executivo,  que 
autoriza  a concessão de auxilio emergencial às agências de viagens 
localizadas no Estado do Maranhão, em compensação aos reflexos da 
Covid – 19, sobre o setor do turismo. Com pareceres favoráveis da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), estas Medi-
das Provisórias foram aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em 
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados, com 
pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e encaminhados à sanção governamental: 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 âm-
bito do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 11.136, de 22 de outu-
bro de 2019, que institui a “Semana Estadual do Lixo Zero”, no Esta-
do do Maranhão; Projeto de Lei nº 085/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual de Valorização dos 
Profissionais da Saúde”, a ser lembrado no dia 23 de fevereiro, encami-
nhado à votação pelo autor e o Projeto de Lei nº 115/2021, de autoria 
da Deputada Ana do Gás, que institui o “Selo Amigo da Saúde”, aos 
bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins. Ainda em pri-
meiro e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou e foi 
encaminhado à sanção governamental, o Projeto de Lei nº 216/2020, de 
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que estabelece critérios para reco-
nhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do Estado 
do Maranhão pela Assembleia Legislativa. Com pareceres favoráveis 
CCJC e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e 
Relações do Trabalho, este projeto foi discutido pelo autor.  Em único 
turno, foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de 
Decreto Legislativo nos 019 a 033/2021, todos oriundos de Pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovam os pedi-
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dos de reconhecimento do estado de calamidade pública no Municípios 
de Bela Vista do Maranhão, Magalhães de Almeida, Nina Rodrigues, 
Riachão, Amapá do Maranhão, Luis Domingues, Porto Rico do Mara-
nhão, Graça Aranha, Formosa da Serra Negra, Tuntum, Barreirinhas; 
Conceição do Lago Açu, Vitorino Freire, Barra do Corda e Santa Inês. 
Na sequência, foi aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de 
urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2019, de autoria do 
Deputado Zé Inácio Lula, que concede Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman ao Senhor Francisco de Sousa Ferreira, com parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sujeitos à 
deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimento nos 152, 153, 
154, 165, 166 e 167/2021, todos de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulação 
aos Prefeitos e aos Presidente das Câmaras dos Municípios de Timbiras, 
Rosário, Coroatá, Colinas, Parnarama e São Félix de Balsas, parabe-
nizando-os pela passagem do aniversário de fundação das respectivas 
cidades, ocorrida no mês de abril. Em seguida, o Presidente anunciou os 
Requerimentos nos 160, 161 e 162/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, solicitando que sejam votados em regime de urgência os Proje-
tos de Lei nos 185, 243 e 319/2021, todos de sua autoria. Encaminhados 
à votação pelo respectivo autor, estes requerimentos foram aprovados 
e os respectivos Projetos de Lei incluídos na Ordem do Dia da próxima 
Sessão. Por fim, foi aprovado o Requerimento nº 176/2021, de autoria 
da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que sejam incluídos 
na Ordem do Dia da próxima sessão, para discussão e votação em regi-
me de urgência, os Projetos de Lei nos 183 e 184/2021, de sua autoria, 
sendo os projetos incluídos na ordem do Dia da próxima sessão . Os 
Requerimentos nos 151, 157 e 158/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio e os Requerimentos nos 018, 023, 087, 107, 123, 127, 135, 136, 
137,155, 172, 173 e 174/2021, todos de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, foram retirados da Ordem do Dia, a pedido dos auto-
res. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 
156/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que 
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 017/2021, de sua auto-
ria; Requerimento nº 163/2021, de mesma autoria, solicitando que seja 
enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor Uaryni Bastos 
Cavalcante, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de abril do corren-
te ano; Requerimento nº 168/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim, no mesmo sentido aos familiares do Senhor Joaquim 
das Neves, pelo seu falecimento; Requerimento nº 169/2021, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, também com mensagem de pesar 
aos familiares do Senhor Antônio Augusto Brandão Frazão, pelo seu 
falecimento, ocorrido no dia 10 de abril do corrente ano; Requerimento 
nº 171/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Procura-
dor-Chefe da República no Maranhão, do Senhor José Raimundo Leite 
Filho, solicitando cópia do relatório referente ao Ofício Circular n° 02 
/2021/GIAC/MPF; Requerimento nº 175/2021, de autoria do Deputado 
Ariston, solicitando que seja retirado de pauta os Projetos de Lei nos 367 
e 368/2020, de sua autoria; Requerimentos nos 177,178,179 e 180/2021, 
de autoria da Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja envia-
da mensagem de pesar aos familiares do Pastor da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, Senhor Francisco Martins, falecido no mês de 
março, bem como dos pastores Antônio João Pereira Martins, Antônio 
Maria Teixeira de Amorim Filho, Eliezer Rosa dos Santos, ocorrido no 
mês de abril do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 27 de abril de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

   LEI Nº 11.452 DE 27 DE ABRIL DE 2021

Estabelece as Igrejas e os Templos 
de qualquer culto como atividade 
essencial em períodos de calamidade 
pública no Estado do Maranhão. 

  O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constitui-
ção do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam estabelecidos as igrejas e templos de qualquer 
culto ou crença como atividade essencial em períodos de calamidade 
pública no Estado do Maranhão, sendo vedada qualquer determinação 
de fechamento total dos referidos locais, conforme art. 5º, I e III da 
Constituição do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único: Poderá ser realizada a limitação do número de 
pessoas presentes nos templos religiosos, de acordo com a gravidade 
da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada pela 
autoridade competente, devendo sempre ser mantida a possibilidade de 
atividades presenciais, tanto administrativas como litúrgicas, ainda que 
com limitações, em tais locais. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

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

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 367, 2021

Dispõe sobre o retorno gradual das 
atividades da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, órgão de direção dos trabalhos legislati-
vos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos 
artigos 11 e 12 do Regimento Interno e, 

Considerando a necessidade de retorno das atividades do Parla-
mento Estadual e as medidas para conter o avanço da contaminação 
pelo Coronavírus; 

Considerando que é dever deste Parlamento zelar pela saúde dos 
seus parlamentares e servidores, bem como da população maranhense,

Resolve:
Art. 1º – Determinar o retorno das atividades presenciais da As-

sembleia Legislativa, a partir de 03 de maio do corrente ano, nos termos 
desta Resolução Administrativa.

Art. 2º – O retorno das atividades dos órgãos da Assembleia Le-
gislativa se dará de modo integral, com turno iniciando-se às 8 horas e 
terminando às 17 horas, da seguinte forma:

I – o diretor ou responsável pelo setor deverá adotar escala de 
trabalho e encaminhar à Diretoria de Recursos Humanos e ao Gabinete 
Militar a relação dos servidores, devendo assegurar o distanciamento 
entre os mesmos em seu local de trabalho; 

II – todos os servidores e colaboradores são obrigados a utilizar e 
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permanecer com máscaras de proteção e observar a etiqueta respiratória;

III – ficam suspensas viagens, em missão oficial, de servidores 
públicos a outros Estados, exceto nos casos urgentes e inadiáveis; e

IV – sempre que possível, as reuniões de trabalho que possam 
gerar alguma aglomeração deverão ocorrer por meio de tecnologias que 
permitam a sua realização à distância.

Art. 4º – Os servidores e colaboradores que apresentem sintomas 
gripais serão afastados administrativamente por até 14 dias, devendo 
comunicar imediatamente o fato à respectiva chefia imediata, que efe-
tuará a comunicação à Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional para 
as medidas cabíveis de monitoramento do servidor;  

Parágrafo único: Os servidores que descumprirem as restrições 
estabelecidas no caput ficarão sujeitos às sanções previstas no respecti-
vo Regime Jurídico, observado o devido processo legal.

Art. 5º - Fica exclusivamente a Diretoria Geral da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, em sintonia com as demais Diretorias, autori-
zada a expedir Atos complementares referentes ao acesso às dependên-
cias da Assembleia Legislativa do Maranhão, fluxo de trabalho e regras 
sanitárias, observadas as demais normas que tratam da crise sanitária 
da Covid - 19.  

Art. 6º - Permanecem em vigor, no que não conflitarem com esta 
Resolução Administrativa, os protocolos sanitários instituídos pela Re-
solução Administrativa nº 235/20 de 05 de junho de 2020.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data 

da sua publicação.
PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS, 27 DE ABRIL DE 

2021.

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

Deputado Pará Figueiredo
Terceiro Secretário 

Deputado Paulo Neto
Quarto Secretário

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 034/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 631/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Fortaleza dos Nogueiras.

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 Fortaleza dos Nogueiras, 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 
102, de 08 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Fortaleza dos Nogueiras.

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 27 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 035/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 632/2021

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

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 Duque Bacelar, 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 12, de 09 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Duque Bacelar.

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 27 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 036/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 633/2021

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
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do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de São Bernardo, 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 133, de 09 
de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de São Bernardo.

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 27 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 037/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 634/2021

Aprova o pedido de reconhecimen-
to do estado de calamidade pública no 
Município de São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão.

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 São Luís Gonzaga do Maranhão, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamen-
to à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as 
suas repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Munici-
pal nº 018, de 06 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de São Luís Gonzaga 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 27 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 038/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 635/2021

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

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 Cantanhede, 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 294, de 08 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Cantanhede.

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 27 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 039/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 636/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de São Raimundo das Mangabei-
ras.

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 São Raimundo das Mangabeiras, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamen-
to à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as 
suas repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Munici-
pal nº 023, de 31 de março de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de São Raimundo das Mangabeiras.

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 
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ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 27 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 040/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 637/2021

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

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 Anapurus, 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 098, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Anapurus.

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 27 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 041/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 638/2021

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Che-

fe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre 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 
020, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Alto Alegre 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 27 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 245 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 120/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Estadual Daniella Tema, que “Estabelece prio-
ridade às mulheres vítimas de violência doméstica, nos programas de 
habitação de interesse promovido pelo Governo do Maranhão em sua 
extensão.”

A proposição de Lei, em análise, prevê que deverá ser reservado 
nos programas de habitação de interesse social realizados pelo Governo 
do Estado, um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das unidades 
habitacionais às mulheres vítimas de violência doméstica.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a 
adequada para a matéria. No caso em tela, o Projeto de Lei que se apre-
senta é de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, 
jurídicas ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

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

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação com a supressão do art. 4º da propo-
situra de lei. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, so-
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mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 120/2021, com a supressão 
acima sugerida.

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 120/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 285 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 148/2021, de autoria do  Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Torna obrigatória a realização de exame genético destinado a identifi-
car a Doença designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na Triagem 
Neonatal na Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão.

Nos termos da presente Propositura de Lei, em seu art. 1º, esta-
belece que fica obrigatório a realização de exame genético destinado 
a identificar a doença designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na 
triagem neonatal, popularmente conhecido como Teste do Pezinho, na 
Rede Pública de Saúde do Estado.

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

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

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

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

Tendo em vista que o sistema normativo estabelece procedimen-
tos e competências para um diploma normativo adentrar validamente no 
ordenamento jurídico, é necessário realizar-se o controle de constitucio-
nalidade prévio, enquanto acontece a criação de um projeto numa lei ou 
em qualquer outro ato normativo, de modo que seja possível anular os 
diplomas que se considerem inválidos.

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção legife-

rante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.
No que se refere a este Projeto de Lei, os Estados têm compe-

tência, concorrentemente com a União e Municípios, para legislar so-
bre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88 e art. 12, II, “m”, 
CE/89).

Assim sendo, o presente Projeto de Lei encontra amparo nos 
mandamentos constitucionais e jurídicos, sendo dotado de constitucio-
nalidade, legalidade e juridicidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do presente Projeto de Lei, 
sugerimos a sua aprovação, com a supressão do art. 3º, renumerando-se 
os demais artigos, por delegar atribuições ao Poder Executivo. 

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

148/2021, com a supressão do seu art. 3º, renumerando-se os demais 
artigos.

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 
148/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages
           
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 289/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 195/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o direito à saúde 
das mulheres que passem por perdas gestacionais no estado do Mara-
nhão.

Nos termos do presente projeto de lei, as unidades de saúde das 
redes pública e privada do Estado do Maranhão devem garantir os di-
reitos das mulheres que passem por perda gestacional nos termos da 
presente lei. 

Para efeitos desta propositura de lei, considera-se perda gestacio-
nal toda e qualquer situação que resulte em óbito fetal, morte neonatal 
ou interrupção médica gestacional legalmente autorizada.

 Registra a justificativa do autor que todo esse processo re-
sultante da perda gestacional já deveras complicado ainda apresenta 
óbices quanto às imposições sociais ao corpo e à liberdade feminina. 
Recusa de atendimento, intervenções e procedimentos médicos não ne-
cessários, agressões verbais ou físicas: esse é o cenário de violência 
obstétrica que uma em cada quatro mulheres sofre no Brasil segundo 
dados de estudo apresentado pelo Observatório de Violência Obstétri-
ca. Nesse diapasão, a presente proposição visa intervir para garantir os 
direitos das mulheres que sofrem de perda gestacional. 

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: [...]
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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. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 195/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
195/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.  

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages 
Relator: Deputado Ciro Neto
      
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 306/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 207/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Adriano, que altera a Lei Ordinária Estadual nº 
11.274 de 04 de junho de 2020, que dispõe em caráter excepcional so-
bre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a 
empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais 
e municipais e empregados públicos e privados, no âmbito do Estado do 
Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá outras providências.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União possui 
competência privativa para legislativa sobre direito civil e política 
de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (CF/88, art. 22, 
I e VII). 

Apesar de aparentemente se tratar de matéria vinculada ao di-
reito do consumidor, e, portanto, de competências concorrentes entre 
a União, Estados e Municípios (CF/88, art. 24, V e VIII), na realidade, 
envolve suspensão de contratos, e, portanto, alteração contratual 
dos empréstimos consignados, matéria relativa ao direito civil e de 

Política de Crédito, que requer uma uniformidade de tratamento em 
todo território Nacional, afastando, assim, a competência dos Estados 
para legislar sobre a matéria.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem entendimento consolidado: 
[...] O artigo 22, VII, da Constituição Federal dispõe que com-

pete privativamente à União legislar sobre seguros, a fim de garantir 
uma coordenação centralizada das políticas de seguros privados e 
de regulação das operações, que assegurem a estabilidade do merca-
do, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das condi-
ções e coberturas praticadas pelas seguradoras.(ADI 4.704, rel. min. 
Luiz Fux, j. 21-3-2019, P, DJE de 4-4-2019.)

_____________________________
[...] A política creditícia no âmbito do Sistema Financeiro de 

Habitação é regulada por legislação federal, destacando-se, sobre o 
tema disciplinado na norma impugnada, as leis 8.100, de 5 de dezem-
bro de 1990, que dispõe sobre o reajuste das prestações pactuadas nos 
contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH vinculados ao 
Plano de Equivalência Salarial, e 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual 
define planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos deve-
dores nos contratos de financiamentos habitacionais no âmbito do SFH. 
É competência privativa da União legislar sobre política de crédito 
(art. 22, VII, CF). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual 
ou distrital que trata da matéria. (ADI 3.532, rel. min. Edson Fachin, j. 
29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019.).

Em virtude disso, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 
disciplinou a autorização para desconto de prestações em folha de paga-
mento, que possui como objetivo principal criar homogeneidade em re-
lação aos descontos referentes aos pagamentos de empréstimos, finan-
ciamentos, cartões de crédito e operações de arrendamentos mercantis 
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento 
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.1

Dessa forma, e apesar da situação excepcional decorrente da cri-
se sanitária causada pela Covid-19, que sem dúvidas, terá impacto na 
economia Nacional, não podemos olvidar que a proposição interfere 
nas relações contratuais pactuadas entre servidores e instituições 
financeiras violando o princípio da livre iniciativa previsto na Carta 
Magna (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174)2.

Sendo assim, a presente proposição é inconstitucional por tratar 
de matéria legislativa privativa da União (CF/88, art. 22, I e VII ) e 
materialmente viola o princípio da livre  (CF/88, art. 170, par. único, 
e art. 174).

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

207/2020.
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 

1  Decreto Estadual  nº 28.798, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis, mi-
litares, dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências. 

2  A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e re-
gulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos 
da ordem econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento 
da República e da ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. Fixação de preços 
em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável 
ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespei-
to ao princípio da livre iniciativa.[RE 422.941, rel. min. Carlos Velloso, j. 5-12-
2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006.]



  28       TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 28
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
207/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages                                      

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  307/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 186/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Junior, que Dispõe sobre a reutilização de 
gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e adota outras providên-
cias.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, dispõe sobre 
a reutilização de gêneros alimentícios e de sobras  de alimentos que 
tenham sido elaborados com observância das Boas Práticas Operacionais 
(BPO) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), conforme 
estabelecido pela legislação sanitária federal em vigor, por cozinhas 
industriais, buffets, restaurantes e congêneres, padarias, supermercados, 
feiras, sacolões, entre outras empresas do setor alimentício.

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.232, de 04 de abril de 
2015, que fica instituído o programa de aproveitamento de alimentos 
não consumidos nas empresas, mercados e supermercados, que produ-
zam ou distribuem alimentos industrializados ou não, com o objetivo 
de promover a distribuição destes para a população carente do 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 186/2020, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.232, de 04 de abril de 2015, 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 186/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                               

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 316/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 270/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Programa de Reci-
clagem de entulhos da construção civil e dá outras providências.

 Em síntese, a proposição de Lei institui o Programa de recicla-
gem de entulhos provenientes do processo da construção civil e demoli-
ção, com objetivo de incentivar o reuso, das sobras de materiais através 
de reciclagem que resulte em reaproveitamento na construção de casas 
populares e pavimentação. 

A presente propositura de lei tem como objetivos: apoio a criação 
de centros de prestação de serviços e de comercialização, distribuição 
e armazenagem de matérias recicláveis, bem como incentivar a criação 
de cooperativas populares e indústrias voltadas à reciclagem de mate-
riais provenientes de entulhos de construção civil nos municípios do 
Estado;  regulação do descarte de sobras dos processos construtivos 
das construtoras, incorporadoras e das empresas de transporte de re-
síduos e caçambeiros autônomos;  promoção de campanhas educacio-
nais voltadas à divulgação do uso de materiais recicláveis, bem como 
a importância do descarte correto dos materiais não recicláveis com 
potencial contaminante; incentivo ao desenvolvimento de projetos que 
minimizem o custo do descarte dos materiais não recicláveis com po-
tencial contaminante;

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

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

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

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

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

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

Cabe lembrar que a Constituição Federal permite que Estados, 
Distrito Federal e União legislem de maneira concorrente quando se 
refere proteção do meio ambiente e controle da poluição, conforme 
o disposto abaixo: 

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
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(...)
VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, de-

fesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição.”

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

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

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

270/2020, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei                             nº 
270/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                               

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Neto Evangelista
                                                                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 327 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

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

jeto de Lei Ordinária nº 216/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Zé Inácio, que Estabelece critérios para reconhecimento de estado 
de Calamidade Pública nos Municípios do Estado do Maranhão 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

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

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

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

Ordinária nº 216/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
216/2020, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

PROJETO DE LEI Nº 216/2020

Estabelece critérios para 
reconhecimento de estado de calamidade 
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.

Art. 1º - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
poderá reconhecer a ocorrência de calamidade pública nos municípios 
maranhenses, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000, desde que requeridas pelos prefeitos 
municipais.

§ 1º - O requerimento previsto no caput deverá ser realizado 
no prazo máximo de dez dias após a ocorrência do fato que culminou 
a decretação da Calamidade Pública, devendo ser instruído com as 
seguintes informações:

I - Tipo de situação anormal detectada;
II - Descrição da área afetada, das causas e dos efeitos;
III - Estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e 

serviços essenciais prejudicados;
IV - Declaração das medidas e ações em curso, capacidade de 

atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiro 
empregados pelo respectivo ente federado para o restabelecimento da 
normalidade;

V - Comprovação de encaminhamento do Decreto à Câmara 
Municipal.

§ 2º Considerando a intensidade da calamidade pública e seus 
impactos social, econômico e ambiental, a Assembleia Legislativa 
reconhecerá, independentemente do fornecimento das informações 
previstas no §1º, a situação de emergência ou o estado de calamidade 
pública com base no Decreto do respectivo ente federado.

Art. 2º - Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos artigos 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública.

Art. 3º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder, 
mediante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos 
previstos nos artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964; bem como as movimentações de dotações 
por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização 
da reserva de contingência, dando-se imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo correspondente.
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Art. 4º - Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade 

pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de 
Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 5º - Caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) o 
controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública, na forma da legislação pertinente, ficando os 
órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração 
da legalidade e regularidade dos atos administrativos, da despesa e sua 
execução.

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

                        
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 329 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 208/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Associação das 
Pessoas com Anomalias Craniofaciais com Abrangência Territorial 
no Estado do Maranhão - APACMA. 

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).

A Associação das Pessoas com Anomalias Craniofaciais com 
Abrangência Territorial no Estado do Maranhão-APACMA-CNPJ 
Nº 06.958.715/0001-38, é uma entidade jurídica, de direito privado 
de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter civil, social 
e cultural, sem distinção de raça, cor, sexo, credo político, religioso 
ou qualquer outro tipo de preconceito ou discriminação, com sede 
e foro no município de São Luís, Estado do Maranhão, situada no 
endereço provisório, estabelecido na Quadra-08, Casa 12, Planalto 
Anil III, CEP: 65.053-730, composta por número ilimitado de asso-
ciados. Seu tempo de duração é indeterminado e sua finalidade é a de 
congregar, representar, prestar assistência e defender os interesses 
das pessoas com Anomalias e/ou outras dismorfias craniofaciais e 
distúrbios relacionados a audição, visão e obrigações recíprocas, bem 
como desenvolver programas de apoio e de intercâmbio, com Hospi-
tal Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 
Paulo-HRAC/USP e com a Fundação para o Estado das Deformida-
des Crânio Facial FUNCRAF, em todos os seus aspectos, garantindo 
aos pacientes o acesso e a continuidade no seu processo de reabilita-
ção global. Desenvolver Programas prioritários de amparo a crianças 
e adolescentes, em especial os com fissura lábio palatal, mantendo 
ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração ao merca-
do de trabalho, promovendo cursos, conferências, seminários e ou-
tros eventos de interesse do HRAC e da Comunidade.

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 208/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 330 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 202/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Maré 
Alta – IMA, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão. 

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

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

O Instituto Mare Alta-Ima, também designado pela sigla IMA. 
Fundado em 09 de outubro de 1999. É uma Organização da Socie-
dade Civil OSC, sem fins econômicos de caráter beneficente, é pessoa 
jurídica de direito privado, que terá duração por tempo indeterminado 
com números ilimitados de sócios de âmbito nacional e internacional, 
com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, tendo 
por finalidade possibilitar a inclusão digital através de qualificação e 
capacitação em cursos profissionalizantes. 

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 202/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 331/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei n° 
058/2021, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que dispõe 
sobre a criação de incentivo fiscais, ICMS e IPVA para as empresas 
que contratarem mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, fica concedido o abati-
mento de 3% sobre o ICMS devido pelas empresas situadas no Estado 
do Maranhão que contratarem mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar. Para a concessão do benefício descrito no caput deste artigo, 
é necessário que as empresas preencham entre 2% e 5% dos seus cargos 
por mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador 
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”3.

   Em uma das classificações possíveis para tratar da inconsti-
tucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em 
formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente con-
siderado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais 
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, 
Curso de Direito Constitucional).

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

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou 
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar. 

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que 
o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada 
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela 
sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconsti-
tucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ul-
terior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
3  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 658.

do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 
não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. 
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 
9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca”.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alí-
quota ou modificação de base de cálculo que implique redução discri-
minada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspon-
dam a tratamento diferenciado. ”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de 
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos 
que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e 
superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta maté-
ria, sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias benéficas, 
uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, anistias, 
remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação con-
ferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar 
o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do art. 43 da 
Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio es-
vaziamento do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de 
renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988 deter-
mina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para ini-
ciar o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando 
não implicar em renúncia fiscal, ou for indicada a fonte de recursos 
para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio orçamen-
tário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da Constituição 
do Estado do Maranhão.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 058/2021, por possuir vício 
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formal de iniciativa.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 058/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021
                                                         
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº   332/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 004/2021 de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que acrescenta o parágrafo 6º e 7º no 
art. 78 da Lei 6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá 
outras providências, nos seguintes termos:

“Art. 1º. Fica acrescentado o parágrafo 6º e 7º do art. da Lei 
6.513, de 30 de novembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

§ 6º: As promoções serão efetuadas a qualquer tempo, quando 
decorrentes de vagas criadas pelo Poder Executivo. 

§ 7º: O Comandante Geral providenciará a criação do Quadro 
de Acesso Extraordinário para as devidas promoções.”

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem como uma 
das suas atribuições realizar a análise da constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada 
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) 
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

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

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

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição. As atribui-
ções, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão 
ser delegadas a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade de 
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas 
do outro quando expressamente autorizado na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de 
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e 
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes e devi-

damente autorizada por lei.
Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.

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

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF, determina em seu art. 43, IV que compete privativamente ao 
Chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo legislativo sobre “ser-
vidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de mili-
tares para a inatividade;”.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento espo-
sado pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

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

“O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder 
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de elabora-
ção de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o 
aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servido-
res públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do 
art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior 
de 1988 habilitou os presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos 
tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção 
de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que 
lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea b do inciso II do art. 
96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendi-
mento de ser a cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do 
art. 61 da CF de 1988, corolário do princípio da separação dos Po-
deres. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos Estados, 
inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste (cf. ADI 
250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 
227, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence; 
e ADI 665, rel. min. Sydney Sanches, entre outras).”

Como podemos observar, a Jurisprudência do Supremo Tribunal 
é pacífica, no entendimento de que as regras básicas do processo legis-
lativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua 
implicação com o princípio fundamental da separação e independência 
dos poderes”.

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

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

Projeto de Lei nº 004/2021, em face da sua inconstitucionalidade for-
mal.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 004/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                               

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Doutor Yglésio 
                                                             
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 334/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 199/2021, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, 
que dispõe sobre a isenção da cobrança do ICMS nas contas de serviços 
públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados de 
água, luz e telefone, de igrejas e templos de qualquer crença e dá outras 
providências.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam, no Estado do 
Maranhão, isentas da cobrança de ICMS nas contas de serviços pú-
blicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados de 
água, luz e telefone, de igrejas e templos de qualquer crença, desde que 
o imóvel esteja comprovadamente na propriedade ou posse das igrejas 
ou templos e sejam usados para a prática religiosa.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador 
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”4.

   Em uma das classificações possíveis para tratar da inconsti-
tucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em 
formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente con-
siderado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais 
4  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 658.

dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, 
Curso de Direito Constitucional).

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

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou 
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar. 

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que 
o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada 
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela 
sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconsti-
tucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ul-
terior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 
não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. 
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 
9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca”.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alí-
quota ou modificação de base de cálculo que implique redução discri-
minada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspon-
dam a tratamento diferenciado. ”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de 
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos 
que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e 
superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta maté-
ria, sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias benéficas, 
uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, anistias, 
remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação con-
ferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar 
o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do art. 43 da 
Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio es-
vaziamento do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de 
renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988 deter-
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mina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para ini-
ciar o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando 
não implicar em renúncia fiscal, ou for indicada a fonte de recursos 
para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio orçamen-
tário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da Constituição 
do Estado do Maranhão.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 199/2021, por possuir vício 
formal de iniciativa.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 199/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021
                                                         
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  335/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 204/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Prof. Socorro Waquim, que institui o Programa 
de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, visando o Combate e a Pre-
venção à Violência contra a Mulher no âmbito do Estado do Maranhão.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica o Poder Executi-
vo autorizado a promover ações para a integração e cooperação com 
o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Se-
cretaria de Estado da Mulher - Casa da Mulher Brasileira –, órgãos de 
segurança pública, a Associação dos Magistrados do Estado do Mara-
nhão – AMMA –, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 
–, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, a Secretaria de Segurança 
Pública –SSP –, associações nacionais e internacionais, representantes 
ou entidades representativas de farmácias, repartições públicas e ins-
tituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, 
restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping center ou 
supermercados, objetivando a promoção e efetivação do Programa e 
de outras formas de combate e prevenção à violência contra a mulher, 
conforme disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.340/2006.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 

verbis:
“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 

a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramita nesta Casa de 
Leis Proposição similar ou correlata (PL n° 198/2021, de autoria do 
Deputado Neto Evangelista). Portanto, de acordo com exposto, o Proje-
to de Lei nº 204/2021 deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 198/2021, 
versando de forma análoga, correlata ou idêntica, mas ainda pendente 
de apreciação das comissões temáticas e do Plenário da Casa.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 204/2021, ao PL 

nº 198/2021, consoante dispõe o art. 170 e 141 do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

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 anexação do PL nº 204/2021, ao PL nº 
198/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.  

Presidente em exercício Deputado Wendell Lages
Relator Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 337/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 190/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Estadual Vinicius Louro, que dispõe sobre a proi-
bição de promoção de inaugurações, tanto na rede privada, quanto na 
rede pública, a nível estadual enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública em decorrência da pandemia do novo corona vírus (covid-19) 
estabelecido pelo decreto nº 35.672/2020, de 19/03/2020.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao proi-
bir, em todo o Estado do Maranhão, a promoção de inaugurações na 
rede pública, esbarra na competência do Chefe do Poder Executivo, a 
teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, da CE/89, que determina 
que compete privativamente, ao Governador do Estado, dispor sobre a 
organização e o funcionamento da administração do Estado na forma 
da lei, 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;”
Outrossim, a Constituição Federal, em seu art. 30, incisos I e II, 

são encontradas as competências administrativas e legislativas dos mu-
nicípios, que garante a autonomia a este ente, contemplando o conjunto 
de competências legislativas para os municípios (princípio federativo), 
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senão vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios: (EC no 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que cou-

ber;
(...)
Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 

segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em que 
propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

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

190/2020 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 
190/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages  
Relator:  Deputado Ciro Neto
                                        
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  338/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 048/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que 
inclui o inciso x e §4º no artigo 13 da lei nº 9109/2009, concedendo 
isenção de emolumentos cartorários e dos registros de aquisição de pri-
meiro imóvel por parte de pessoas de baixa renda.

É importante ressaltar, que a Carta Republicana determina quais 
os órgãos e quais os procedimentos de criação da norma, em respeito ao 
devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas pelo 
Poder competente.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite 
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte, 
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança 
jurídica.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

A Constituição Federal reserva ao Judiciário determinadas maté-
rias para iniciativa de Projetos de Leis:

“Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos inter-

nos, com observância das normas de processo e das garantias proces-
suais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correi-
cional respectiva;

[...]

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado 
o disposto no art. 169:

[...]
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de 

seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde hou-
ver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados;

[...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
[...]
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Es-

tados criarão:
[...]
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente 

ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.

Deste modo, verifica-se que a Constituição Federal estabelece 
que as custas e emolumentos são destinados exclusivamente ao custeio 
dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Já a Emenda 
Constitucional nº 45/2004 garantiu ao Poder Judiciário a destinação ex-
clusiva de custas e emolumentos.

Assim sendo, não tem como prosperar o Projeto de Lei em refe-
rência com base nos fundamentos supracitados.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei n° 048/2021, por possuir vício 
formal de iniciativa.

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 
048/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                  

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                           
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  339/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Daniella Tema, que proíbe o uso de elevadores 
públicos ou privados por criança desacompanhada de pessoa maior de 
18 (dezoito) anos com capacidade jurídica plena, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
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verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramitou nesta Comis-
são Proposição similar ou correlata (PL n° 298/2020, de autoria do De-
putado Duarte Júnior, Parecer nº 579/2020, pela constitucionalidade). 
Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 038/2021 deve 
ser anexado ao Projeto de Lei nº 298/2020, versando de forma análoga, 
correlata ou idêntica, mas ainda pendente de apreciação do Plenário da 
Casa.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 038/2021, ao PL 

nº 298/2020, consoante dispõe o art. 170 e 141 do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

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 anexação do PL nº 038/2021, ao PL nº 
298/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.  

Presidente em exercício Deputado Wendell Lages
Relator Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 344 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 118/2021, de autoria da Senhora 
Deputada Daniella Tema, que Dispõe sobre a alteração do inciso IV do 
Art. 2º da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020, e dá outras provi-
dências.

Registra a justificativa da autora que o programa Aluguel Maria 
da Penha, tem sido bastante procurado junto à Casa da Mulher Brasi-
leira no Maranhão, contudo por conta das exigências dos critérios que 
são bastantes seletivos, a concessão dos benefícios não tem ocorrido. 
Tudo isso por conta de dois motivos: o primeiro é esse que a inexistên-
cia de parente de 1º e 2º grau, como se propunha na lei sancionada, é 
caso muito raro, não tendo aparecido nenhum caso conforme relatos da 
Coordenadora da Casa da Mulher Brasileira. O segundo é que o decreto 
36.340, de 13 de novembro de 2020, que regulamentou a lei 11.350, de 
02 de outubro de 2020, pois quando tratou do inciso I do art.2º, redu-
ziu os casos de medidas protetivas previstas no art. 23 da Lei Federal 
11340/2006, prevendo apenas as hipóteses dos incisos I e III dessa úl-
tima lei, que por suas vezes são os mais escassos e raros. Desse modo, 
visando dar uma eficácia a lei, e colocando o programa em prática para 
que a política pública possa proteger e abranger mulheres vítimas de 
violência em situação de vulnerabilidade. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe nova redação ao inciso IV, 
da Lei  nº 11.350, de 02 de outubro de 2020, que institui o Programa 
“Aluguel Maria da Penha”, na forma seguinte:

“Art.2° 
...................................................................................
IV – “Comprovar que não possui parentes até primeiro grau 

em linha reta no mesmo município de sua residência ou, caso pos-
suir, comprovar por meio de avaliação técnica, realizado pelo órgão 
competente, que estes não possuem condições para receber a mulher 
vítima em sua residência”.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

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

Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas estru-
turais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo é 
chamado de atribuição) e sim alterando a Lei nº 11.350, de 02 de ou-
tubro de 2020 que institui o Programa Aluguel Maria da Penha, obje-
tivando aprimorar a aplicabilidade da Lei, como bem justifica a autora 
da propositura de lei. 

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 118/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária          nº 
118/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 349 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 176/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a disponibilizarem em seus sites 
tabelas de serviços prestados com as respectivas tarifas.
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O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, determina que  as 

empresas de telefonia fixa e móvel que operam no Estado do Maranhão, 
ficam obrigadas a disponibilizar em seus sites tabelas de serviços pres-
tados, com as tarifas correspondentes a cada serviço. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que somente a União 
possui competência material e legislativa para disciplinar a prestação 
de serviços público de telecomunicação e consequentemente a política 
tarifária do setor (CF/88, art. 21, XI; 22, IV e 175).

A despeito das recentes decisões no âmbito da ADI 5.961/PR5 e 
ADI 5.745/RJ6, a relação jurídica tratada pela proposição não se encerra 
unicamente em relação ao direito do usuário do serviço de telecomu-
nicação (consumidor final do serviço), o que requer, portanto, homo-
geneidade de tratamento da legislação em todo o território Nacional, 
afastando dessa forma a competência dos Estados para legislar sobre 
a matéria.

Em virtude disso, a Resolução Normativa da ANATEL nº 632 de 
07 de março de 2014, trata do Regulamento Geral de Direitos do Con-
sumidor de Serviços de Telecomunicações, estabelecendo os direitos 
dos consumidores e os deveres das prestadoras de serviços de telefo-
nia fixa, móvel e banda larga, relacionados às informações e condições 
contratadas.

Dessa forma em recente decisão a Suprema Corte entendeu que:
“Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do 

serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina fe-
deral e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes 
casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência 
dos Estados. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercí-
cio de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei 
9.472/97, editou a Resolução 632/2014, que trata do Regulamento 
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. 
Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por 
meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio 
por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, 
nos termos do art. 24, §4º [...].(ADI 5.568, rel. p/ o ac. min. Edson 
Fachin, j. 27-9-2019, P, DJE de 15-10-2019).

Nesse contexto, a Resolução Normativa da ANATEL nº 632 de 
07 de março de 2014 já possui regulamentação da matéria objeto da 
Proposição em análise, vejamos:

Art. 21. O Atendimento por Internet deve ser disponibilizado 
na página da Prestadora na internet, por meio de espaço reservado 
ao Consumidor, acessível mediante inserção de login e senha forneci-
dos no momento da contratação do serviço ou a qualquer momento, 
a pedido do Consumidor.

§ 1º É vedada a imposição de qualquer condicionamento ou 
restrição ao acesso livre do Consumidor ao seu espaço reservado na 
página da Prestadora.

5  [...] Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge cons-
titucional 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.]

6  [...] 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 digital, 
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 nor-
mativo 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).

§ 2º O acesso deve ser assegurado ao Consumidor por no mínimo 
6 (seis) meses após a rescisão contratual.

Art. 22. No espaço reservado, o Consumidor deve ter acesso, no 
mínimo: [...] 

II - ao sumário do contrato, contendo as principais informa-
ções sobre o Plano de Serviço ou oferta promocional contratados, 
incluindo reajustes de preços e tarifas, alterações nas condições de 
provimento do serviço e promoções a expirar, e o término do prazo 
de permanência, se aplicável;[...]

___________________________________

Art. 45. Todos os Planos de Serviço comercializados pela Pres-
tadora devem estar apresentados em sua página na internet, aten-
dendo-se aos seguintes critérios:

I - disponibilização de listagem integral, a partir de atalho em 
sua página inicial, na qual conste a identificação dos Planos pelo 
nome e por seu número junto à Agência, se for o caso; e,

II - disponibilização de descritivo detalhado do Plano, acom-
panhado dos preços e tarifas em vigor.

Parágrafo único. As mesmas disposições aplicam-se a Ofertas 
Conjuntas e promoções.

Sendo assim, a presente proposição além do vício material e le-
gislativa (CF/88, art. 21, XII, b; 22, IV), é injurídica por tratar de tema 
amplamente regulado por normal no âmbito Federal, Resolução Nor-
mativa da ANATEL nº 632 de 07 de março de 2014, entidade regula-
dora do setor de telecomunicação, no amplo exercício da competência 
normativa, prevista na Lei 9.472/97.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 176/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

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 
176/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 351 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Classifica o doente renal 
crônico como pessoa com deficiência, para fins de fruição de direitos 
assegurados na constituição do Estado do Maranhão.
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Registra a Justificativa do autor da propositura, que o presente 

Projeto de Lei tem como objetivo incluir os pacientes renais crônicos e 
transplantados na classificação de pessoas com deficiência (PCD), em 
consonância com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (LEI 13.146/2015). 

As doenças renais são definidas como aquelas que apresentam 
lesão progressiva irreversível da função dos rins em sua fase mais 
avançada. A DRC consiste em lesão renal e perda progressiva e irre-
versível da função dos rins (glomerular, tubular e endócrina). Em sua 
fase mais avançada (chamada de fase terminal de insuficiência renal 
crônica-IRC), os rins não conseguem mais manter a normalidade do 
meio interno do paciente.

Sabe-se que o sistema normativo pátrio estabelece procedimen-
tos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o 
ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle de constitucio-
nalidade de modo a anular os diplomas que se consideram inválidos.

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

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção legife-
rante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).

A temática em análise visa classificar a pessoa doente renal crôni-
co como pessoa com deficiência, para fins de fruição de direitos asse-
gurados na Constituição Estadual. A Constituição Federal determina ser 
competência dos estados, de forma comum com a União e os Municí-
pios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, CF88), assim como ser 
competência também dos estados, de forma concorrente com a União, 
legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência (art. 24, XIV, CF88). 

No presente caso, não há óbice à aprovação do Projeto de Lei, 
uma vez que ele não padece quer de inconstitucionalidade formal, quer 
de inconstitucionalidade material.

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

nº 042/2021, em face de sua constitucionalidade formal e material.
É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
042/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Ciro Neto
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 352/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 059/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Estadual Ana do Gás, que “Dispõe sobre a presença 
de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades, casas de 
parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e 
privada.” 

 O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que as Maternidades, 
Casas de Parto e Estabelecimentos Hospitalares Congêneres, da Rede 
Pública e Privada dos Municípios e Estado, devem dispor de pro-
fissionais de enfermagem obstétrica em número adequado, de acordo 
com o número de partos, para atendimento durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto.

Prevê ainda, a autorização aos profissionais de enfermagem obs-
tétrica para a realização de todos os procedimentos previstos em Le-
gislação especifica da enfermagem e enfermagem obstétrica, conforme 
Resolução COFEN 516/2016.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame dispõe 
sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado, 
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe o 
inciso V, do artigo 64, da CE/89.

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

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

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

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-
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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. 

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

059/2021, 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 
059/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages  
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  355/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 072/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Drª Helena Duailibe, que “Dispõe sobre a presen-
ça de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades, casas 
de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública 
e privada.”

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que as Maternidades, 
Casas de Parto e Estabelecimentos Hospitalares Congêneres, da Rede 
Pública e Privada dos Municípios e Estado, devem dispor de pro-
fissionais de enfermagem obstétrica em número adequado, de acordo 
com o número de partos, para atendimento durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto. 

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 

(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, tramita nesta Comissão 
Proposição similar ou correlata (PL n° 059/2021, de autoria da Deputa-
da Ana do Gás). Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 
072/2021 deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 059/2021, versando de 
forma análoga, correlata ou idêntica, mas ainda pendente de apreciação 
do Plenário da Casa.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 072/2021, ao PL 

nº 059/2021, consoante dispõe o art. 170 e 141 do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

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 anexação do PL nº 072/2021, ao PL nº 
059/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.  

Presidente em exercício Deputado Wendell Lages
Relator Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  356/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 054/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a 
aplicação de medidas administrativas de prevenção e penalização ao 
descumprimento do plano de operacionalização e da ordem prioritária 
da vacinação contra a covid-19.

Sucede que já tramitou nesta Comissão, o Projeto de Lei nº 
050/2021, de autoria do Senhor Deputado Dr Yglésio, que dispõe sobre 
a aplicação de sanção administrativa à pessoa que se sobrepuser na or-
dem definida para os grupos prioritários definidos a partir do plano de 
nacional de operacionalização da vacina contra à covid-19.

Ressalta-se que o Projeto de Lei supramencionado dispõe sobre a 
mesma matéria tratada na propositura de lei sob exame. 

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
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dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramitou nesta Comissão 
Proposição similar ou correlata (PL n° 050/2021, de autoria do Depu-
tado Doutor Yglésio, Parecer nº 123/2021, pela constitucionalidade). 
Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 054/2021 deve ser 
anexado ao Projeto de Lei nº 050/2021.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 054/2021, ao PL 

nº 050/2021, consoante dispõe o art. 170 e 141 do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

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 anexação do PL nº 054/2021, ao PL nº 
050/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.  

Presidente em exercício Deputado Wendell Lages
Relator Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 357/2021
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-
cidade do Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Ana do Gás, que obriga as operadoras de aplicativos de entrega a 
manter base de apoio físico visando o mínimo de comodidade aos(as) 
entregadores(as) e dá outras providências. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam as operadoras 
de aplicativos de entrega de produtos a manter nos municípios onde 
houver atividade da empresa ao menos uma base de apoio físico aos 
trabalhadores responsáveis pela entrega (relação laboral). 

Prevê ainda a propositura de lei que a entrega dos produtos será 
feita através dos motoristas de automóveis e de táxis, respectivamente, 
devidamente cadastrados.  

Com efeito, a Magna Carta Federal no seu art. 22, incisos I e 
XVI, determina que compete a União legislar sobre direito do trabalho 
e exercício de profissões, senão vejamos:

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

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (original sem grifos).
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições 

para o exercício de profissões”.
Na espécie, portanto, não parece haver dúvida, que a proposi-

ção de Lei tem a pretensão de regular as condições para o exercício 
de profissão (no caso, a de entregadores de aplicativos), bem como 
legislar sobre o direito do trabalho, matérias de competência legislativa 
da União. Na linha da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é 
o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 
3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das Unidades da Fe-

deração para legislar sobre o direito do trabalho. Precedentes citados: 
ADI nº 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; 
ADI nº 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003. 
Quanto à violação do art. 22, inciso XVI, da CF/88, no que se refere 
as condições para o exercício da profissão, os precedentes citados são: 
ADI – MC nº 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, 
ADJ 23.4.2004.6.

Ademais, sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul já manifestou-se em caso análogo, in verbis: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE    Nº 
70024982522. LEI MUNICIPAL Nº 5325/2008. MUNICÍPIO DE LI-
VRAMENTO. DISCIPLINA DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY. IN-
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-
-Geral de Justiça contra a Lei Municipal nº 5325/2008, de Santana do 
Livramento, que dispôs acerca do sistema de transporte e prestação de 
serviços através de motocicletas (“motoboy”). Afronta à competência 
privativa da União para legislar acerca de trânsito e transporte (art. 22, 
XI, da CF), bem como acerca do exercício de profissão (art. 22, I e 
XVI). Precedentes deste TJRS e do STF”. 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 
“RECURSO ESPECIAL Nº 852.881 – RS. APELAÇÃO CÍVEL. 

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

Ressalta-se que, a matéria referente à regulamentação de profis-
sões, como no caso em tela, é de competência privativa da União, não 
podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas 
de competência do processo legislativo e o princípio federativo, pade-
cendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).

              
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

062/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, por ferir nor-
mas de competência material (invadiu competência privativa da União, 
para legislar sobre as condições para o exercício de atividades profis-
sionais e sobre o direito do trabalho) e com isso o princípio do devido 
processo legislativo.

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 
062/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages  
Relator:  Deputado Doutor Yglésio 
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Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 358 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 053/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Estadual Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a contratação de 
jovens em projetos e eventos esportivos e culturais”.

A Proposição de Lei sob exame, prevê que os eventos esportivos 
e culturais realizados por meio de benefício fiscal deverão contratar, no 
mínimo, 10% de sua mão de obra jovens aprendizes ou jovens que cum-
prem ou tenham cumprido medida socioeducativa bem como os jovens 
inscritos em projetos esportivos ou culturais das Secretarias do Estado

Primeiramente, se faz necessário mencionar que o Projeto, sob 
análise, em sua redação diz que “os eventos deverão contratar”, quem 
contrata é pessoa jurídica ou pessoa física que promove o evento pois 
estes são desprovidos de personalidade jurídica.

A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso I, determina que  
compete à União legislar sobre direito do trabalho, in verbis:

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

rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (original sem 
grifos) 

A matéria tratada no Projeto de Lei refere-se cota na contrata-
ção de mão de obra e está inserida nas normas de direito do trabalho. 
Consoante a CF/88 a competência privativa para legislar sobre direito 
do trabalho é da União, não podendo o Estado legislar sobre o assunto, 
sob pena de ferir as normas de competência do processo legislativo 
estabelecido na Magna Carta Federal, padecendo de inconstituciona-
lidade monoestática (formal).

Sobre o assunto, vejamos entendimento o Supremos Tribunal 
Federal:

“Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.314, 
de 1º-4-2004, do Estado de Rondônia, que impõe às empresas de cons-
trução civil, com obras no Estado, a obrigação de fornecer leite, café e 
pão com manteiga aos trabalhadores que comparecerem com antece-
dência mínima de quinze minutos ao seu primeiro turno de labor. Usur-
pação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho 
(inciso I do art. 22). [ADI 3.251, rel. min. Ayres Britto, j. 18-6-2007, 
P, DJ de 19-10-2007.]”

“Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de 
21-11-2005, que cria restrições a empresas que discriminarem na con-
tratação de mão de obra: inconstitucionalidade declarada. Ofensa à 
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação administrativa, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os 
entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre direito do 
trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV, e art. 22, I). [ADI 
3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, P, DJ de 18-5-2007.]

Como visto, o Projeto de Lei, ora em análise,  padece de inscons-
titucionalidade formal, por invadir a competência legislativa da União, 
violando assim, o inciso I, do art. 22, da Magna Carta Federal e em con-
sequência viola o princípio federativo e do devido processo legislativo. 
E ressaltando que no pós positivismo os princípios possuem força nor-
mativa com aplicabilidade direta, não sendo apenas meros instrumentos 
de interpretação.  

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

053/2021, em face sua inconstitucionalidade formal, por ferir normas 
de competência privativa para legislar da União e com isso o prin-

cípio do devido processo legislativo, bem como o princípio federativo. 
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 
053/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Ciro Neto
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 359 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 080/2021, de autoria do Senhor Wellington 
do Curso, que Dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de sequela 
grave advinda de queimaduras e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, a assistência médica es-
pecializada consiste na promoção, por parte do Estado, da reabilitação 
física e psicológica da pessoa vítima de queimadura que ficar acometida 
por sequela grave que a incapacite para o trabalho ou para a sua ativi-
dade habitual.

Prevê ainda a propositura, a reabilitação física, compreende o tra-
tamento cirúrgico integral, inclusive o estético, o fornecimento gratuito 
de cirurgias reconstrutivas com uso de tecnologias que envolvam subs-
titutos cutâneos, malhas de compressão, lâminas de silicone, órtese, 
prótese ou outros materiais necessários à melhora do quadro clínico ou 
cirúrgico, e a assistência especializada prestada por equipe multidisci-
plinar composta por médicos cirurgiões plásticos e/ou com experiência 
comprovada na área de queimaduras, nutricionistas, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, oftalmologistas, ortopedistas, neurologistas, clínicos ge-
rais e enfermeiros, enquanto perdurar a necessidade, conforme critério 
médico e profissional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

080/2021, 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 nº 080/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de abril de 2021.                                                           
                                                                                                                                               
Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 361 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Prioriza vacina-
ção contra o Covid-19 para Agricultores e Feirantes.” 

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece que ficam incluídos no 
grupo prioritário da vacinação contra o COVID-19, os Agricultores e os 
Feirantes do Estado do Maranhão.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza os casos de deficiência permanente e 
severa, de modo que a abrangência do grupo em questão, sem dúvida 
merecedor de proteção estatal, na lista de precedência poderia acarre-
tar a retirada total ou parcial de outros grupos já incluídos no rol dos 
que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos 
a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades 
sanitárias.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, além de dispor sobre a organização e o funciona-
mento da administração do Estado, matéria de competência privativa 
do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

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

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

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que en-
volve matéria relativa à organização administrativa e atribuições às Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes, invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

044/2021 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 
044/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 26 de abril de 2021.

                                                                                                   
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages  
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 365/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Fortaleza dos Nogueiras, o Senhor 

Luiz Natan Coelho dos Santos, através do Ofício nº 057/2021, datado 
de 22 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Fortaleza dos 
Nogueiras, neste Estado, em virtude da existência de casos de conta-
minação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa 
Viral. 

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 Fortaleza dos Nogueiras, através 
do Decreto Municipal nº 102, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 Fortaleza dos Nogueira, através do De-
creto Municipal nº 102, 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 fo-
ram 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 Fortaleza 
dos Nogueiras, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 034/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Fortaleza dos Nogueiras.

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 Fortaleza dos Nogueiras, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrenta-
mento 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 102, de 08 de abril de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Fortaleza dos Nogueiras.

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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 034/2021, nos termos do voto do Relator.

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

26 de abril de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages

Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R  Nº 366/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Duque Bacelar, o Senhor Francisco 

Flávio Lima Furtado, através do Ofício nº 038/2021, datado de 09 de 
abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Duque Bacelar, neste 
Estado, em virtude da existência de casos de contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 Duque Bacelar, através do De-
creto Municipal nº 12, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 Duque Bacelar, através do Decreto Mu-
nicipal nº 12, 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 fo-
ram 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 Duque 
Bacelar, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 035/2021 

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

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 Duque Bacelar, 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 12, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de Duque Bacelar.

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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 035/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 367/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de São Bernardo, o Senhor João Igor 

Vieira Carvalho, através do Ofício nº 031/2021, datado de 22 de abril 
de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de São Bernardo, neste 
Estado, em virtude da existência de casos de contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 São Bernardo, através do Decre-
to Municipal nº 133, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
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tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 São Bernardo, através do Decreto Muni-
cipal nº 133, 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 fo-
ram 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 São 
Bernardo, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 036/2021 

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

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 São Bernardo, 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 133, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de São Bernardo.

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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 036/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 368/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, 

o Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, através do Ofício nº 
062/2021- GAPRE, datado de 19 de abril de 2021, solicita o reconhe-

cimento, por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública 
no Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, neste Estado, em 
virtude da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 São Luís Gonzaga do Maranhão, 
através do Decreto Municipal nº 018, de 06 de maio de 2020.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 São Luís Gonzaga do Maranhão, através 
do Decreto Municipal nº 018, de 06 de maio de 2020.  

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 fo-
ram 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 São Luís 
Gonzaga do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2021 

Aprova o pedido de reconhecimen-
to do estado de calamidade pública no 
Município de São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão.

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 São Luís Gonzaga do 
Maranhão, em todo território do Município, para fins de prevenção e 
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infec-
ciosa Viral) e as suas repercussões nas finanças públicas, nos termos 
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do Decreto Municipal nº 018, de 06 de maio de 2020, que declara o 
estado de calamidade pública no Município de São Luís Gonzaga 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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 037/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 369/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Cantanhede, o Senhor José Marti-

nho dos Santos Barros, através do Ofício nº 054/2021- GAB, datado 
de 09 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Cantanhede, 
neste Estado, em virtude da existência de casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 Cantanhede, através do Decreto 
Municipal nº 294, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 

pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 Cantanhede, através do Decreto Munici-
pal nº 294, 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 fo-
ram 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 Canta-
nhede, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2021 

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

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 Cantanhede, 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 294, de 08 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade 
pública no Município de Cantanhede.

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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 038/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 370/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de São Raimundo das Mangabeiras, o 

Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, através do Ofício nº 148/2021- 
GAB, datado de 22 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por 
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município 
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de São Raimundo das Mangabeiras, neste Estado, em virtude da 
existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 São Raimundo das Mangabeiras, 
através do Decreto Municipal nº 023, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 São Raimundo das Mangabeiras, através 
do Decreto Municipal nº 023, 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 fo-
ram 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 São 
Raimundo das Mangabeiras, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de São Raimundo das Mangabei-
ras.

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 São Raimundo das 
Mangabeiras, em todo território do Município, para fins de prevenção 
e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infec-
ciosa Viral) e as suas repercussões nas finanças públicas, nos termos 
do Decreto Municipal nº 023, de 31 de março de 2021, que declara 
o estado de calamidade pública no Município de São Raimundo das 

Mangabeiras.
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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 039/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 371/2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Anapurus, a Senhora Vanderly de 

Sousa do Nascimento Monteles, através do Ofício nº 049/2021-GAB, 
solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de ca-
lamidade pública no Município de Anapurus, neste Estado, em virtude 
da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

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 Anapurus, através do Decreto 
Municipal nº 098, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando o comportamento excepcional da própria Administração.
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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 Anapurus, através do Decreto Municipal 
nº 098, 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 fo-
ram 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 Anapu-
rus, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 040/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Anapurus, 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 repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 098, 
de 12 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Anapurus.

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 pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 040/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages  
                                                                                                                  
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 372/2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Alto Alegre do Maranhão, a Senhora 

Nisilene Santana Ribeiro, através do Ofício nº 040/2021-GAB, datado 
de 15, de abril de 2021, que solicita o reconhecimento, por esta Casa 
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Alto 
Alegre do Maranhão, neste Estado, em virtude da existência de casos 
de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença 
Infecciosa Viral. 

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 Alto Alegre do Maranhão, atra-
vés do Decreto Municipal nº 020, 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 
jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporá-
rias 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 Nacio-
nal.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se 
organizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limi-
tes da delegação 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, con-
substanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais 
e, posteriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, 
caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais 
sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”.

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 Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando 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 Alto Alegre do Maranhão, através do 
Decreto Municipal nº 020, 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 fo-
ram 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 Alto 
Alegre do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do Maranhão, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrenta-
mento 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 020, de 09 de abril de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Alto Alegre do Maranhão.

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

É o voto. 
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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 Decreto Legislativo 
nº 041/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 26 de abril de 2021.                                                                                                                                            

Presidente em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Wendell Lages

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALZAÇÃ E CONTRO-
LE, REALIZADA AOS 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021, 
ÀS QUINZE HORAS DE CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 
2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMO-
TA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

Deputado Roberto Costa – Presidente 
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Ciro Neto
Deputada Mical Damasceno
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ricardo Rios

PAUTA DA REUNIÃO:
 

PARECER Nº 005/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 003/2020, 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 “.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 006/2021 – Emitido ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 015/2021, que APROVA a Prestação de Contas do Go-
verno do Estado do Maranhão, relativo ao exercício financeiro de 
2014.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 

Relator.

PARECER Nº 007/2021 – Emitido ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 016/2021, que APROVA a Prestação de Contas do Go-
verno do Estado do Maranhão, relativo ao exercício financeiro de 
2013.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 19 de abril de 2021.

Secretária da Comissão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
010/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administra-
tivo nº 2491/2020-ALEMA  e autorizo a celebração do contrato com 
a empresa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa “C 
B Azevedo Peças e Serviços”, CNPJ 31.202.043/0001-83, com valor 
de total de R$ 58.263,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta 
e três reais), nos termos do Edital, seus anexos e das propostas ven-
cedoras. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. 
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento 
das normas legais. São Luís–MA, 23 de abril de 2021. Deputado Othe-
lino Nova Neto. Presidente 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrati-
va nº 955/2018, ADJUDICO o grupo único do Pregão Eletrônico nº 
027/2020-CPL/ALEMA, a empresa EFES COMERCIO E SERVI-
ÇOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ Nº 10.434.081/0001-91no 
valor de R$ 22.297,00 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e sete 
reais), nos termos do Edital, e da proposta vencedora e HOMOLOGO 
o resultado do Pregão Eletrônico nº 027/2020-CPL/ALEMA, de acor-
do com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos au-
tos do Processo Administrativo nº 2287/2020-ALEMA. Encaminhe-se
à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento das normas
legais. São Luís–MA, 23 de abril de 2021. Deputado Othelino Nova
Neto. Presidente




