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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 01.06.2021

I – MEDIDA PROVISÓRIA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 353/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
FORÇA ESTADUAL INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 354/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 6.915, DE 11 DE 
ABRIL DE 1997, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO, POR 
TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAL PARA ATENDER À NE-
CESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 19, DA CONS-
TITUIÇÃO ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 355/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 2º 
BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE TURISMO E DO 39º BA-
TALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

4. PROJETO DE LEI N° 258/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE INSTITUI E INCLUI, NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL DOS 
DEFENSORES E DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

5. PROJETO DE LEI N° 206/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER JUDICIÁRIO, QUE DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA FUN-
DAÇÃO DA CIDADANIA E JUSTIÇA, CRIADA NO PODER JUDI-
CIÁRIO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES. 

6. PROJETO DE LEI Nº 259/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI A POLÍTICA DE 
ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR 
POR DECISÃO JUDICIAL. COM PARECER CONTRÁRIO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. 
O AUTOR RECORREU DA DECISÃO, AO PLENÁRIO, QUE 
DERRUBOU O REFERIDO PARECER, SENDO O PROJETO 
ENCAMINHADO À COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS, QUE EMITIU PARECER FA-
VORÁVEL AO MESMO – RELATOR DEPUTADO DUARTE 
JÚNIOR. 

7. PROJETO DE LEI Nº 259/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO, QUE INCLUI 

O FERIADO DE CORPUS CHRISTI ENTRE OS FERIADOS ES-
TADUAIS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO WENDELL LAGES.

III- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 420/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR. RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 430/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FORTUNA 
- RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 046/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 440/21, 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 GOVERNADOR 
ARCHER - RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 452/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACURI – RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 454/21, 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 PAULINO NEVES 
- RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGIALATIVA Nº 
132/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREA REZENDE, 
QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTA-
DUAL DO MARANHÃO DE 1989 EM ÁUDIO E BRAILLE. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA -  RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA. 

V - PARECER CONTRÁRIO(CCJC)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

14. PARECER Nº 336/2021, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 185/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, ESTABELECE POLÍTICA PÚBLICA DE 
DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A INFECÇÃO CAU-
SADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. O AUTOR RECORREU 
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À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO 
REQUERIMENTO Nº 209/2021, CONFORME O § 4º DO ART. 
182 DO REGIMENTO INTERNO, A DECISÃO FOI ACATADA 
PELA MESA.  RELATOR DO PARECER DEPUTADO WEN-
DELL LAGES. 

VI - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

15. EQUERIMENTO Nº 137/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊN-
CIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO 
ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI 323/2020, DE SUA AUTORIA. 

16. REQUERIMENTO Nº 222/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJAM DISCU-
TIDOS E VOTADOS EM REGIME DE URGÊNCIA OS PROJETOS 
DE LEI N°s 150, 246, 247/2021, TODOS DE SUA AUTORIA. 

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. 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 SERVI-
DORES – SEGEP,  SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO 
ALMEIDA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A LEGIS-
LAÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUI-
ÇÃO PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITA-
RES, SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR E SE ESTAS 
COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA INATIVIDA-
DE. 

18. 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 CLASSI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO.

19. 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. 

20. 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 ESTADO 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, 
QUE INFORME A DATA DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES DO SISTE-
MA BRT NA AVENIDA DOS HOLANDESES. 

21. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECO, SOLI-
CITANDO QUE INCLUA O ESTADO DO MARANHÃO NO ROL 
DOS ESTADOS ALCANÇADOS PELAS INVESTIGAÇÕES DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) QUE INVES-
TIGARÁ POSSÍVEIS DESVIOS DE RECURSOS DESTINADOS AO 
COMBATE DA COVID-19. 

22. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JÚNIOR,  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 INEXISTI-
REM 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. 

23. REQUERIMENTO N° 189/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO 
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NO 
MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, ESCLARECI-
MENTO SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DESTINADA À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS 
TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVO, 
PREVISTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021. 

 
24. REQUERIMENTO Nº 219/2021, DE AUTORIA DA 

DEPUTADA DRª THAYZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE 
ENCAMINHE À AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E 
MOBILIDADE URBANA (MOB), SOB A PRESIDÊNCIA DO 
SENHOR DANIEL CARVALHO, UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO, 
E SE NECESSÁRIO QUE SEJA INSTAURADA UMA 
SINDICÂNCIA RIGOROSA A RESPEITO DA ESPERA DE MAIS 
DE 4H DE AMBULÂNCIAS QUE TENTARAM ATRAVESSAR DO 
CUJUPE PARA SÃO LUÍS.

25. REQUERIMENTO Nº221/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SAÚDE, CARLOS LULA, REQUERENDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A QUANTIDADE EXATA DE PACIENTES CONTAMINA-
DOS COM A VARIANTE INDIANA DO CORONAVÍRUS (B.1.617) 
QUE DERAM ENTRADA EM HOSPITAIS DE SÃO LUÍS, OS MO-
TIVOS PELOS QUAIS CERCA DE 100 PESSOAS TIVERAM CON-
TATO COM ESSES PACIENTES E OS PROTOCOLOS ADOTADOS 
PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DA 
VARIANTE INDIANA DO CORONAVÍRUS.

26. REQUERIMENTO N° 223/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SECRETÁRIO 
DE FAZENDA, SENHOR MARCELLO RIBEIRO, SOLICITANDO 
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATORES QUE OCASIONAM 
OS REAJUSTES DO PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSU-
MIDOR FINAL, PARA OS COMBUSTÍVEIS, PREVISTOS NO ATO 
COTEPE Nº17 E ATO COTEPE Nº18.

27. REQUERIMENTO N° 224/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE SEJA EN-
CAMINHADO VOTO DE PESAR À CÂMARA DE VEREADORES 
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DO MUNICÍPIO DE COLINAS E AOS FAMILIARES DO SENHOR 
DEVADINO DUARTE DE ALBUQUERQUE, PELO SEU FALECI-
MENTO, OCORRIDO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. 

28. REQUERIMENTO Nº 225/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, A SECRETÁRIA DE 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, SENHORA LÍLIAN GUIMA-
RÃES, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE DOCUMENTO QUE 
COMPROVE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS 
NO DECRETO Nº 30.636/2015, PARA A CONCESSÃO DE GRA-
TIFICAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES ABAIXO LISTADOS, 
CONFORME CONSTA NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECU-
TIVO DE 06 DE MAIO DE 2021.

MENSAGEM Nº 058 /2021                                              
São Luís, 28 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera 
a Lei nº 10.711, de 8 de novembro de 2017, que regulamenta o Fundo 
Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, cria o Comitê Gestor do 
Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, e dá outras providências.

O Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD foi insti-
tuído por meio da Emenda Constitucional nº 73, de 21 de outubro de 
2015, com o objetivo de assegurar direitos e criar oportunidades para o 
cidadão com deficiência. 

A regulamentação infraconstitucional fica a cargo da Lei nº 
10.711, de 8 de novembro de 2017, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo e cria Comitê Gestor responsável, nos termos do art. 
8º da referida norma, pela gestão e aplicação dos recursos, aprovação de 
plano de trabalho e da prestação de contas do FEPD. 

A composição do referido Conselho Gestor está especificada no 
art. 6º da Lei nº 10.711/2017 que, em seu inciso V, insere um represen-
tante do Ministério Público Estadual como membro do referido Comitê 
Gestor.

Considerando que, de acordo com os arts. 127 e ss. da Constitui-
ção Federal e dos arts. 94 e ss. da Constituição Estadual, o Ministério 
Público não exerce funções típicas de gestão de políticas públicas, 
sendo competente, em contrapartida, pelo controle externo da atua-
ção pública, como um verdadeiro fiscal da correta aplicação das leis, o 
presente Projeto de Lei altera a Lei nº 10.711/2017 com vistas a adequar 
a composição do Conselho Gestor às normas constitucionais vigentes. 

A alteração visa cumprir o entendimento da Procuradoria-Geral 
de Justiça exposto na ADI nº 0802349-55.2021.8.10.0000, com trami-
tação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, segundo o qual:

“Em síntese, relata a existência de inconstitucionalidade do in-
ciso V do art. 6º da Lei nº 10.711/2017 do Estado do Maranhão, pois 
estabelece que o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa com De-
ficiência, Órgão Administrativo, deliberativo e de supervisão superior, 
vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 
Popular - SEDIHPOP terá dentre os seus integrantes um membro do 
Ministério Público.

Afirma que, ao mesmo tempo em que um membro do Minis-
tério Público integra o respectivo comitê, a norma fustigada criou 
atribuição para esse representante da Instituição, alheia àquelas 
constitucionalmente previstas, qual seja, compor órgão administra-
tivo vinculado ao Poder Executivo.

Desta forma, aponta clara violação aos arts. 128, inciso II, alínea 
d, da Constituição da República e 94 e 96, caput, II, “d”, da Constitui-
ção do Estado do Maranhão.”

[grifo nosso]

Desse modo, considerando que a inclusão do Ministério do Públi-

co em instrumento de gestão de políticas públicas pode implicar criação 
de nova atribuição à Instituição incompatível com as que estão consti-
tucionalmente previstas, o representante do Parquet Estadual é substi-
tuído por representante da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 297 / 2021
 

Altera a Lei nº 10.711, de 8 de no-
vembro de 2017, que regulamenta o Fun-
do Estadual da Pessoa com Deficiência 
- FEPD, cria o Comitê Gestor do Fundo 
Estadual da Pessoa com Deficiência, e dá 
outras providências.

Art. 1º O inciso V do art. 6º da Lei nº 10.711, de 8 de novembro 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)
(...)
V - um representante da Secretaria de Estado de Governo - SE-

GOV.”
(...)” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM - 92021
( relativo ao Processo 392872019 ) Código de validação: 

B1E1EB1E30

São Luís, 26 de maio de 2021.

Senhor Presidente,
Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senho-

ras deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o 
presente Projeto de Lei, que altera a Lei Complementar Estadual n. 
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão), dispondo sobre a transferência do 
termo judiciário de Vila Nova dos Martírios da comarca de Imperatriz 
para a comarca de São Pedro da Água Branca.

As razões que justificam a presente proposta de modificação le-
gislativa estão todas atreladas ao intuito de oferecer a melhor presta-
ção jurisdicional à sociedade.

Para que se tenha ideia da pertinência do deslocamento do 
termo judiciário, basta observar que Vila Nova dos Martírios dista 
aproximadamente 114 (cento e catorze) km do município de Impe-
ratriz, ao passo que está a apenas 39 (trinta e nove) km do município 

da São Pedro da Água Branca.
Além disso, os dados estatísticos coletados por esta Corte in-

dicam notável disparidade entre os acervos processuais das comar-
cas ora comparadas. De acordo com manifestação do emin. Corre-
gedor-Geral da Justiça, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, datada de 
2020, a comarca de Imperatriz conta com um acervo aproximado de 
80.062 (oitenta mil e sessenta e dois) processos, enquanto São Pedro 
da Água Branca possui aproximadamente 2.315 (dois mil, trezentos 
e quinze) processos.

No mesmo sentido, vale destacar que a comarca de Impera-
triz possui,atualmente, outros dois termos judiciários além de Vila 
Nova dos Martírios, quais sejam, Davinópolis e Governador Edi-
son Lobão. Já a comarca de São Pedro da Água Branca não possui 
termo judiciário.

Como se vê, tanto pela distribuição mais equânime do número 
de processos quanto pela própria localização geográfica, revela-se 
conveniente a transferência do Termo Judiciário de Vila Nova dos 
Martírios para a comarca de São Pedro da Água Branca, o que faci-
litará sobremaneira o deslocamento dos jurisdicionados para a rea-
lização de atos processuais e até mesmo reduzirá as despesas, por 
exemplo, com condução coercitiva de testemunhas e movimentação 
de cartas precatórias.

Finalmente, vale realçar que a modificação em comento não acar-
retará custos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justi-
ficar a presente proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na 
expectativa de que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006 / 2021

Transfere o termo judiciário de 
Vila Nova dos Martírios da comarca de 
Imperatriz para a comarca de São Pe-
dro da Água Branca.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legisla-
tiva do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1º O termo judiciário de Vila Nova dos Martírios fica trans-
ferido da comarca de Imperatriz para a de São Pedro da Água Branca, 
passando a ser termo da comarca de Cidelândia, quando da instalação 
desta.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 01.06.2021

REQUERIMENTO Nº 231 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
me de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de 
Lei nº 292/2021, de minha autoria, que altera a Lei Estadual nº 11.444, 
de 14 de abril de 2021, que obriga distribuidoras e revendedoras de 
gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial, padrão P13, bem 
como postos de combustíveis que ofertam seus produtos no estado do 
Maranhão a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA,  e dá 
outras providências..
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís, 31 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 232/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, bem como 
ao Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, solicitando providências no 
sentido de incluir no grupo de prioridade para vacinação contra o CO-
VID 19 os funcionários de supermercados por estarem na linha de fren-
te e extremamente expostos ao contato direto com a população, bem 
como os pais e cuidadores de crianças autistas.

Solicito a inclusão dos acima mencionados no grupo de priorida-
de para vacinação por considerar uma atuação preventiva e que contri-
buirá, e muito, no fim da pandemia que enfrentamos.

São Luís(MA), 31 de maio de 2021. - Prof. Marco Aurélio - De-
putado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1559/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Ma-
ranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando verificar a possibilidade de 
implantar, no município de Alcântara, a “Casa da Mulher Maranhense”, 
objetivando o acolhimento de mulheres grávidas durante o parto.

Frisa-se que a cidade de Alcântara se encontra em posição geo-
graficamente complexa, impossibilitando uma assistência externa ime-
diata nos trabalhos de parto, tornando-se imprescindível a instalação da 
Casa da Mulher Maranhense para gestantes. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 1560/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão, Senhor André dos Santos Paula, solicitando a realização 
de análise da água dos poços situados na localidade Gapara, no Ita-
qui-bacanga. Considerando as condições da qualidade solicita-se, ain-
da, que sejam verificadas as condições de potabilidade, inclusive, para 
eventuais contaminações por metais pesados.    

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

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

INDICAÇÃO Nº 1561 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao 

Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a disponibilização 
de 1000 testes rápidos para o Antígeno da Covid-19 para o Município 
de Chapadinha.

Este teste é de fundamental importância e urgência no Mu-
nicípio de Chapadinha, pois o mesmo é utilizado para auxiliar 
no diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes 
com sintomas clínicos da infeção por SARS-CoV-2.  
Ocorre que desde abril, o município de Chapadinha (MA) vem mani-
festando sinais de aumento de casos no número de COVID-19, e esta 
situação se agrava de uma forma assustadora a cada dia, com mortes 
diárias de pacientes com coronavírus 

 Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 27 de maio de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 1566/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio 
e Assistência dos Servidores-SEGEP, Senhora Flávia Alexandrina 
Coelho Almeida Moreira, solicitando viabilizar atendimento obstétri-
co e de parto para contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores 
do Estado do Maranhão–FUNBEN. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 353, DE 05 DE MAIO DE 2021)

LEI Nº 11.485 DE 1º DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a criação da Força 
Estadual Integrada de Segurança Pública.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 353, de 05 de maio de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, a Força Estadual Integrada de Segurança Pública 
(FEISP), no Município de São Luís/MA, e com circunscrição em todo 
o Estado do Maranhão.

Art. 2º A Força Estadual Integrada de Segurança Pública será 
composta por servidores do Sistema de Segurança Pública do Estado do 
Maranhão, designados pelo Secretário de Estado da Segurança Pública.

§ 1º A Coordenação Geral da FEISP ficará a cargo do 
Subsecretário de Segurança Pública.

§ 2º A Coordenação Integrada Operacional será exercida por um 
Delegado de Polícia Civil, um Oficial de Polícia Militar e um Oficial do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 3º A atuação da FEISP se dará de forma integrada, com todos 
os seus servidores, respeitadas as competências legais de cada força.

Parágrafo único. A integração entre as instituições componentes 
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da FEISP será demonstrada não somente por meio das ações profissio-
nais conjuntas, como também pela uniformidade da apresentação de 
seus integrantes, com padronização de equipamentos, fardamentos e 
viaturas.

Art. 4º A FEISP não implicará a criação ou transformação de 
cargos públicos.

Art. 5º O Secretário de Estado da Segurança Pública adotará as 
providências para a imediata implantação da Força Estadual, em con-
formidade com o disposto nesta Lei.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 1º de junho de 2021.

                                                    
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 354, DE 14 DE MAIO DE 2021)

LEI Nº 11.486 DE 1º DE JUNHO DE 2021

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril 
de 1997, que dispõe sobre a contratação, 
por tempo determinado, de pessoal para 
atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 19, da Constituição 
Estadual.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 354, de 14 de maio de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passa a 
vigorar acrescido do § 4º, que terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º Com vistas a resguardar a continuidade da prestação de 

serviços públicos, enquanto os indicadores epidemiológicos relativos à 
COVID-19 não permitirem a                   realização presencial de provas 
de concursos públicos no território do Estado do Maranhão, a vigência 
dos contratos temporários firmados com fulcro no art. 2º, inciso VIII, 
desta Lei, poderá ser prorrogada por 01 (um) ano, além do prazo fixado 
pelo inciso III do caput deste artigo.”

Art. 2º O inciso II do art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
II - doze meses, nos casos dos incisos II, III, IV e VII do art. 2º;” 

(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 1º de junho de 2021.

                                                    
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 355, DE 18 DE MAIO DE 2021)

LEI Nº 11.487 DE 1º DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a criação do 2º Bata-
lhão de Polícia Militar de Turismo e do 
39º Batalhão de Polícia Militar, e dá ou-
tras disposições.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 355, de 18 de maio de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado, na estrutura da Polícia Militar, o 2º Bata-
lhão de Polícia Militar de Turismo (2º BPTur), no Município de Bar-
reirinhas, tendo como área de circunscrição nos municípios de Primei-
ra Cruz, Santo Amaro, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce, Araioses e 
Humberto de Campos.

Art. 2º Ficam transformados:
I – o cargo de Subcomandante do Centro de Formação e Aperfei-

çoamento de Praças no cargo de Comandante do 2º BPTur;
II – o cargo de Diretor Pedagógico I, do Colégio Militar Tiraden-

tes III, no cargo de Subcomandante do 2º BPTur;
III – o cargo de Gestor Pedagógico I, do Colégio Militar Tiraden-

tes IV, no cargo de P/4 do 2º BPTur.
Parágrafo único. A função de Comandante do 2º BPTur será exer-

cida por Tenente Coronel QOPM, enquanto as funções de Subcoman-
dante e de P/4 do 2º BPTur serão exercidas por Major QOPM.

Art. 3º O efetivo de policiais militares atualmente existentes nas 
cidades de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro, Paulino Neves, 
Tutóia, Água Doce, Araioses e Humberto de Campos passará a compor 
o quadro organizacional do 2º BPTur.

Art. 4º Fica criado, na estrutura da Polícia Militar, o 39º Batalhão 
de Polícia Militar, no Município de Lago da Pedra, tendo como área de 
circunscrição os Municípios de Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, 
Bom Lugar, Lagoa Grande do Maranhão, Paulo Ramos, Vitorino Freire, 
Altamira do Maranhão, Marajá do Sena e Brejo de Areia.

Art. 5º Ficam transformados:
I - o cargo de Chefe do Estado Maior do Comando de Policia-

mento Especializado no cargo de Comandante do 39º BPM.
II - o cargo de Gestor Pedagógico II, do Colégio Militar Tiraden-

tes IV, no cargo de Subcomandante do 39º BPM.
III - o cargo de Gestor Pedagógico II, do Colégio Militar Tiraden-

tes V, no cargo de P/4 do 39º BPM.
Parágrafo único. A função de Comandante do 39º BPM será exer-

cida por Tenente Coronel QOPM, enquanto as funções de Subcoman-
dante e de P/4 do 39º BPM serão exercidas por Major QOPM.

Art. 6º Ficam redistribuídas as áreas de circunscrição do 5º, 15º, 
18º e 19º BPM, que passarão a ter as seguintes articulações operacio-
nais:

§ 1º O 5º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Barra do Corda (sede), Fernando Falcão, Itaipava do 
Grajaú, Jenipapo dos Vieira, São Raimundo do Doca Bezerra e São 
Roberto.
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§ 2º O 18º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 

das cidades de Presidente Dutra (sede), Dom Pedro, Gonçalves Dias, 
Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz 
Rocha, Graça Aranha, Capinzal do Norte, Tuntum, São Domingos do 
Maranhão, São José dos Basílios, Santa Filomena do Maranhão, Santo 
Antônio dos Lopes, Senador Alexandre Costa e Joselândia.

§ 3º O 19º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Pedreiras (sede), Lima Campos, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Esperantinópolis e Poção das 
Pedras.

§ 4º O 15º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Bacabal (sede), São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago 
Verde, Conceição do Lago Açu e Olho D’água das Cunhãs.

§ 5º O efetivo de policiais militares atualmente existente nas 
cidades de São Raimundo do Doca Bezerra e São Roberto continuará 
compondo o quadro organizacional do 19º BPM, sediado na cidade de 
Pedreiras.

§ 6º Deverá o Comando Geral da PMMA adotar as providências 
necessárias para que o efetivo policial do 5º BPM seja redistribuído 
para as cidades de São Raimundo do Doca Bezerra e São Roberto.

Art. 7º O Comandante Geral da PMMA adotará as providências 
para a imediata implantação da Unidade Policial Militar criada e para 
a redistribuição de efetivo em conformidade com o disposto nesta Lei.

Art. 8º Não haverá qualquer aumento de despesas com pessoal, 
em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 173, de 
27 de maio de 2020.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 1º de junho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 461/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando MANOEL 
DE JESUS MORAES ANDRADE, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 462/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando MARIA DE 
JESUS VIANA BARROS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 463/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando DANIELLE 
VANESSA LOPES CANTANHEDE, do Cargo em Comissão, Símbo-
lo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 464/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando ISADORA 
SILVA DE ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 465/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando CHARLTON 
NUNES ABREU, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de junho do ano em curso.

Nº 466/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando CHARDSON 
NUNES ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-

nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 467/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando BRUNO AN-
DERSON LIMA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial e MARIA CLARA COSTA GUI-
MARÃES BARBOSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de 
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
junho do ano em curso.

Nº 468/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando TAYSSA SI-
MONE DE PAIVA MOHANA PINHEIRO, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e  JOACIR 
IOMAR LESSA ALENCAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 469/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando LICIA GA-
BRIELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 470/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando CARDENHA 
COSTA OLIVEIRA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de  Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 471/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando FRANCIS-
CO RAILLEN TEIXEIRA MARTINS, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 472/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando IDEIDE LO-
PES DE AZEVEDO  SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de  Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 473/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando DANIEL 
VIEIRA DE SOUSA COIMBRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 474/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando JANAINA 
SOUSA VIEIRA DE ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-1 de  Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 475/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando DANIEL 
ITALO VALE PORTO DIAS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 476/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando REJANNY 
DE ASSIS BRAGA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de  
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de junho do ano em curso.

Nº 477/2021, de 31 de maio de 2021 e tendo em vista a solici-
tação da Deputada ANDREIA REZENDE (1ª Secretária), nomeando 
DÉNYS HENRYQUE SOUSA SIPAÚBA, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-2 de  Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 478/2021, de 31 de maio de 2021, Tornando sem efeito a 
nomeação de PEDRO IGOR RIBEIRO MORAES DE ALMEIDA, 
para Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e 
Transporte, constante na Resolução Administrativa nº 403/2021,publi-
cada no Diário da ALEMA nº 77 de 06 de   maio do ano em curso.

Nº 479/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando WASHIWS 
GLEYY BRAGA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 480/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando CANDIDA 
PAULINA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coor-
denador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de junho do ano em curso.

Nº 481/2021, de 31 de maio de 2021, nomeando JAINA GAR-
CEZ DOS SANTOS NEVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
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der, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 482/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando RAMON 
FELIPE PIMENTEL PINTO MORAES, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 483/2021, de 31 de maio de 2021, exonerando ANA DE 
JESUS SANTOS VIEIRA e JOÃO BATISTA ARAUJO SOARES 
NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamen-
tar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
junho do ano em curso.

Nº 484/2021, de 01 de junho de 2021, exonerando LUCIANA 
VIEIRA DE SOUSA DA MOTTA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado-1 de Subdiretor de Televisão Parlamentar, do Quadro de Pes-
soal deste Poder,  a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 485/2021, de 01 de junho de 2021, exonerando GLAUCIO-
NE PEREIRA PEDROZO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1, de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a partir 
do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 486/2021, de 01 de junho de 2021, nomeando GLAUCIO-
NE PEREIRA PEDROZO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Iso-
lado-1 de Subdiretor de Televisão Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder,  a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 487/2021, de 01 de junho de 2021, nomeando ANA LOUR-
DES CASTRO SILVA FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

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 044/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 641 /2021

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

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 Paço do Lumiar, 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 3.554, de 03 
de maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Paço do Lumiar.

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 1º de junho 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 045/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 642 /2021

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

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 Fortuna, 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 013 de 09 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Fortuna.

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 1º de junho 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 046/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 643 /2021

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

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 Governador Archer, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
014, de 19 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Governador Archer.

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
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“MANUEL BECKMAN”, em 1º de junho 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 047/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 644/2021

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

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 Bacuri, 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 011, de 17 de 
maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Bacuri.

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 1º de junho 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 393 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 228/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que Dispõe sobre a criação do Projeto “Órfãos da 
Covid-19”, que institui políticas públicas a serem instituídas no Estado 
do Maranhão, visando minimizar os prejuízos financeiros e psicológi-
cos sofridos por crianças e adolescentes que perderam pais ou respon-
sáveis para a Pandemia do Covid-19.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o Projeto 
“Órfãos da COVID-19” que institui políticas públicas assistencialistas 
a fim de minimizar os prejuízos financeiros e psicológicos sofridos 
por crianças e adolescentes que tenham perdido pais ou responsá-

veis para a COVID-19.
O Projeto “Órfãos da COVID-19”, de que trata a propositura, ga-

rantirá:  o Atendimento psicológico mensal prioritário e gratuito aos 
jovens com idade entre 5 e 17 anos; Disponibilização de auxílio no 
valor de 10% do salário mínimo por criança/adolescente integran-
te da respectiva entidade familiar, no limite de até 30% do salário 
mínimo por família; Disponibilização mensal de uma cesta básica 
por entidade familiar;  Disponibilização mensal de kits de higiene 
contendo xampu, sabonete, escova e pasta de higienização bucal; 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
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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 

228/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
228/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Duarte Júnior
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 340/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 197/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que  dispõe sobre a indenização e a pensão por 
lucros cessantes cabíveis em decorrência de óbitos por ausência de lei-
tos de UTI no período de calamidade pública decretada no Estado do 
Maranhão, decorrente do coronavírus (COVID19). 

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a indeniza-
ção e pensão especial decorrente de óbitos por ausência de leitos de UTI 
no período de calamidade pública decretada no Estado do Maranhão, 
decorrente do coronavírus (COVID19).

 Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos. 

É necessário destacar que, no âmbito da Administração Pública 
as pensões especiais ou indenizações geralmente são aquelas pagas com 
base na responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, §6º, da 
Constituição Federal.

Conforme o art. 37, §6º, da Magna Carta, a responsabilidade do 
Estado em relação aos atos que seus agentes causarem a terceiros é 
objetiva, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação da EC 
nº 19/98)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com efeito, a responsabilidade objetiva consiste na comprova-

ção da ocorrência do fato administrativo, do dano, do nexo causal 
e ausência da excludente da responsabilidade estatal não havendo a 
necessidade da discussão sobre a culpa do agente público no ato. 

No caso a responsabilidade pela indenização e consequentemente 
a deflagração do processo legislativo para pagamento através de pensão 
por suposta ação ou omissão do Estado a competência é do Poder 
Executivo Estadual, não cabendo ao Legislativo tal iniciativa.

No tocante a suposta ação ou omissão dos Municípios do Es-
tado do Maranhão a responsabilidade pela indenização e deflagração 
do processo legislativo para pagamento de pensão compete ao Poder 
Executivo de cada Município. 

Já no caso dos Hospitais Particulares trata-se norma de com-
petência da União por tratar de responsabilidade civil de pessoa jurídica 
de direito privado de prestadora de serviço público. 

As hipóteses acimas descritas seriam no caso de responsabilidade 
objetiva em períodos normais, porém estamos em plena Pandemia de-
clarada pela Organização Mundial de Saúde.

Outrossim, não devemos olvidar a questão da excludente da 
responsabilidade objetiva por fatos imprevisíveis (caso fortuito ou 
força maior), consoante o que estabelece o art. 393 do Codigo Civil 
Brasileiro “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato ne-
cessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Temos dois 
elementos, a inevitabilidade e invencibilidade, rompendo assim o nexo 
de causalidade e consequentemente o dever de indenizar.

No caso em tela, vivenciamos uma Pandemia provocada por 
Coronavirus que sobrecarregou o sistema de saúde do mundo tanto 
público quanto privado, enquadrado fora do âmbito normal de preven-
ção e com isso se tornando inevitável e invencível, excluindo assim o 
dever de indenizar do Estado pelas mortes for falta de UTI pois houve a 
quebra do nexo de causalidade entre fato e dano. 

Isto posto, o projeto em análise possui vício intransponível de in-
constitucionalidade formal quanto a competência legislativa e material.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 197/2020, 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 
197/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                ________________________
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 402/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto Lei nº 
229/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
“dispõe sobre a implantação do conceito de Cidades Inteligentes 
“Smart Cities” no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências”.
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Nos termos do Projeto de Lei sob exame considera-se “Smart 

City” ou “Cidade Inteligente” a cidade que possua inteligência coletiva, 
que tenha responsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento 
social e que estimule o crescimento econômico equilibrado por todo o 
território da cidade. 

Ademais,  nos termos do artigo terceiro da referida proposição, 
determina que são prioridades para a implantação da infraestrutura e 
dos dispositivos inteligentes nos municípios do Estado do Maranhão: 
Gerar dados para o planejamento urbano eficiente e preciso;  Estimular 
o desenvolvimento de infraestrutura urbana; Priorizar as ações nas áreas 
de saúde e educação através de infraestrutura e aplicações de uso indivi-
dual; Facilitar a integração entre os entes públicos e privados para o de-
senvolvimento de infraestrutura; Preservar e conservar o meio ambiente 
natural e o patrimônio cultural quando da implantação de infraestrutura 
inteligente; Incentivar o empreendedorismo privilegiando empresários 
individuais, pequenas e médias empresas;Fomentar o investimento de 
capitais para execução e melhoria de infraestrutura urbana; Desenvol-
ver tecnologias para o engajamento social e melhoria da democracia;  
Ter como meta a segurança de dados e a criação de parâmetros preci-
sos para medição dos serviços e estabilidade dos sistemas;  Proteger 
da privacidade do cidadão, dos dados coletivos e dos dados pessoais 
capitados. 

Por fim, o art. 8º dispõe que os dados coletivos gerados dentro da 
cidade são de uso do Governo do Estado do Maranhão e dos Municípios 
participantes, prioritariamente para planejamento, desenvolvimento ur-
bano e social, sendo vedada a sua comercialização e manipulação para 
fins diversos sem contrapartida equivalente.

Contextualiza a Justificativa:
O referido Projeto de Lei discorre sobre Cidades Inteligentes 

(Smart Cities) e implementação de infraestrutura, equipamentos e 
aplicações inteligentes no âmbito dos municípios do Estado do Ma-
ranhão, resultado de anseios atuais de vários setores da sociedade. 

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos. 

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

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

‘’Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:

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

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

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

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

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz os art 5º e 8º da proposição.

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 ou equivalentes.

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas de governo, uma vez que a 
elaboração e a execução de plano/programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo 

a implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas 
de desenvolvimento social e urbano.

Por fim, o art. 9º da proposta ressalta ainda que o Município par-
ticipante é o responsável pelos dados gerados na cidade, individuais 
ou coletivos, e tem o dever de zelar pela segurança de dados, a esta-
bilidade dos sistemas e a inviolabilidade da intimidade dos cidadãos, 
mesmo para fins de segurança pública. Previsão  esta  que  interfere  
diretamente  na  organização  administrativa  municipal (autonomia do 
município),  violando, portanto  ao que dispõe  o  art.  30,  I,  da  Carta  
Magna Federal  quando  prescreve  que  as  matérias  de ordem  local  
são  afetas  ao  Poder  Executivo  Municipal,  e  à  Constituição Estadual  
quando  elucida,  no  art.  141,  que  os  Municípios  detêm  autonomia 
política, administrativa e financeira, senão vejamos :

‘’ Art. 141. O Município, unidade territorial com autonomia 
política, administrativa e financeira, organiza-se e rege-se pelos 
termos da Constituição Federal, desta Constituição e da respectiva Lei 
Orgânica.’’

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, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 229/2021, 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 
229/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Duarte Júnior
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 410 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 157/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Vinicius Louro, que Dispõe sobre a autorização para 
compra de vacinas SARS-COVID-19, por pessoas jurídicas de direito 
privado no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, que enquanto per-
durar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), 
declarada em decorrência da infecção humana pelo Novo Corona vírus 
(SARS-CoV-2), fica autorizada a concessão da compra de vacinas 
por pessoas jurídicas de direito privado, podendo assumir os ris-
cos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de 
aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado, em relação a eventos 
adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) tenha concedido o respectivo registro ou autorização 
temporária de uso emergencial.

Com efeito, faz-se necessário asseverar que as chamadas “leis 
autorizativas” não possuem resultados efetivos, nos casos em que não 
há previsão constitucional para que o Legislativo tenha que autorizar o 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2021 15
Executivo na prática de algum ato jurídico específico, pois além de se-
rem inconstitucionais, a sua implementação fica completamente adstrita 
à órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide quando e 
como fazer ou se irá fazer ou não, porquanto, tal norma é inócua.

Os Projetos de Leis autorizativos constituem mera sugestão ao 
Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tra-
tarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo e por não conterem o comando obrigatório, nada acrescentando ao 
ordenamento jurídico. 

Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de Lei Autori-
zativa, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a ne-
cessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder 
Executivo (pessoas jurídicas de direito privado no âmbito do Estado do 
Maranhão), a comprar vacinas SARS-COVID-19.

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da 
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.

Ademais, o Projeto Autorizativo, caso em espécie, nada acres-
centa ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para 
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer 
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Execu-
tivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de 
cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera 
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido 
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, 
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete pri-
vativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por 
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na 
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando 
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucio-
nal da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

Por fim, especificamente com relação à compra de vacinas por 
empresas privadas, como propõe a iniciativa parlamentar sob exame, a 
Lei Federal nº 14.125 de 10 de março 2021 autorizou expressamente tal 
medida, tornando, desta forma, o projeto de lei sob exame irrelevante, 
uma vez que a Legislação Federal já autoriza a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios a adquirirem vacinas. Portanto, a dis-
ciplina federal já é bastante abrangente a ponto de excluir do legislador 
estadual margem política para editar atos dessa natureza e com esse 
conteúdo. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

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 
157/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Duarte Júnior
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 418 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 091/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que visa obrigar as locadoras de veículos a disponibilizarem automó-
veis adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, as empresas loca-
doras de veículos ficam obrigadas a disponibilizarem automóveis adap-
tados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Justifica o autor da presente propositura de lei que, as locadoras 
de veículos com frota superior a vinte veículos no Maranhão, deve dis-
ponibilizar pelo menos um veículo adaptado para pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida.

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, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Com efeito, por ser uma matéria de competência legislativa con-
corrente entre a União e o Estado (art. 24, XIV, da CF/88), ao estado fica 
permitido legislar de forma suplementar, desde que não afronte a regra 
geral federal, senão vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: (EC no 85/2015)

(...)
XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência;
Ademais, no âmbito Federal há a Lei nº 13.146/2015, chamada 

de Estatuto das Pessoas com Deficiência, cujo teor abrange as disposi-
ções previstas no projeto de lei em análise, em especial o direito previs-
to em seu art. 52:

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) 
veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto 
de 20 (vinte) veículos de sua frota.

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câm-
bio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos ma-
nuais de freio e de embreagem.

A referida Norma Federal teve sua constitucionalidade questio-
nada no Supremo Tribunal Federal (ADI 5452), sendo que ficou deci-
dido que não houve afronta às regras constitucionais, declarando que a 
Lei Federal estava de acordo com os ditames da Constituição Federal 
de 1988.

No caso em tela, quanto à iniciativa, o parlamentar é competente 
para apresentar Projeto de Lei por se tratar de competência concorrente, 
não havendo objeções nessa fase do processo legislativo.

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

Projeto de Lei nº 091/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
091/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             

Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Duarte Júnior
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Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 453 /2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Nova Olinda do Maranhão, a Senhora 

Iracy Mendonça Weba, através do Ofício nº 042, datado de 20 de maio 
de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de esta-
do de calamidade pública no Município de Nova Olinda do Maranhão, 
neste Estado, em virtude do número de casos confirmados de contami-
nação e mortes pelo Coronavírus (COVID-19) nos últimos 30 dias, no 
referido Município.

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

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

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

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

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Nova Olinda do Maranhão, através do 
Decreto Municipal nº 017, de 30 de abril de 2021.

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

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

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de Nova 
Olinda do Maranhão, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 048/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Nova Olinda 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 
017, de 30 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Nova Olinda 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 048/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 455/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

014/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que visa 
conceder a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”  ao Senhor 
Joaquim Haickel.

Esclarece o autor da propositura de Resolução Legislativa na 
justificativa, que o homenageado o Senhor Joaquim Elias Nagib Pin-
to Haickel, é um advogado, escritor, jornalista, cineasta, empresário e 
político maranhense, que representou o povo do estado do Maranhão 
na Assembleia Legislativa do Maranhão e na Câmara dos Deputados. 
Membro da Academia Imperatrizense de Letras desde abril de 2006, 
Joaquim Haickel ingressou na Academia Maranhense de Letras em 
junho de 2009. Publicou Confissões de uma caneta (1980), O quinto 
cavaleiro (1981), Garrafa de ilusões (1982), Manuscritos (1983), Anto-
logia (1984), Antologia erótica (1985), Clara cor-de-rosa (1985), além 
de Dito e feito (2009). Foi o autor da lei de incentivo à cultura, lei que 
destina anualmente 1% da arrecadação de ICMS do nosso Estado para 
os investimentos no setor cultural

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram para 
o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 014/2021, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Costa.

 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 
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Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 014/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 456/2021
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2021, apre-

sentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe conceder a 
Medalha do Mérito Legislativo “José Ribamar de Oliveira Canhotei-
ro” a Joaquim Haickel.

Esclarece o autor da propositura de Resolução Legislativa na jus-
tificativa, que o homenageado Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel, é 
um advogado, escritor, jornalista, cineasta, empresário e político mara-
nhense, que representou o povo do estado do Maranhão na Assembleia 
Legislativa do Maranhão e na Câmara dos Deputados. Membro da Aca-
demia Imperatrizense de Letras desde abril de 2006, Joaquim Haickel 
ingressou na Academia Maranhense de Letras em junho de 2009. Publi-
cou Confissões de uma caneta (1980), O quinto cavaleiro (1981), Garra-
fa de ilusões (1982), Manuscritos (1983), Antologia (1984), Antologia 
erótica (1985), Clara cor-de-rosa (1985), além de Dito e feito (2009). 
Foi o autor da lei de incentivo ao esporte, lei que destina anualmente 
1% da arrecadação de ICMS do nosso Estado para os investimentos no 
setor esportivo

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “c”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, ás pessoas cujos trabalhos ou ações merecem espe-
cial destaque na defesa e promoção do desporto.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 015/2021, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Costa.

 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 Resolução Legislativa 
nº 015/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 457 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 280/2021, de autoria da Senhora Deputada Ana 
do Gás, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Dica Ferreira, com 
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil be-
neficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu 
Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede 
e foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos:

promover e desenvolver a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores e moradoras do Bom Jesus e adjacências; Promover e de-
senvolver o empreendedorismo a partir das potencialidades comerciais, 
objetivando o crescimento econômico e social do Bairro Bom Jesus e 
adjacências; Estimular e defender o desenvolvimento sustentável local, 
conjugando esforço com outras entidades comunitárias; Criar, apoiar 
e incentivar a implantação de programas e projetos de geração de em-
prego e renda, direta ou indiretamente ao segmento comercial e social; 
Propor atividades sociais, culturais, educativas, entre outras, que agre-
guem valor social e comunitário aos moradores e moradoras do Bairro 
Bom Jesus e adjacências; Participar junto a entidades de outros setores 
no campo do associativismo que visem interesses comuns; Promover 
a unidade, solidariedade, autonomia e fortalecimento dos moradores e 
moradoras do Bairro Bom Jesus e adjacências; Estimular a mais ampla 
integração entre todos os moradores e moradoras, visando o acesso dos 
mesmos aos seus direitos políticos, sociais, econômicos, judiciais e ex-
trajudiciais; Buscar e utilizar todos os mecanismos disponíveis, como 
programas ou projetos de orientação socioeconômica, entre outros, para 
atendimento aos moradores e moradoras associados/as e seus familia-
res; Elaborar programas e projetos em parceria com o Poder Público nas 
suas diferentes esferas; Operar com Radio fusão Comunitária de acordo 
com as Leis vigente. Educar as crianças, adolescentes e adultos através 
da Escola Comunitária e Creche Escola Comunitária Administrada pelo 
IDF.

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 Ordinária nº 
280/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
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Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 458/2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 279/2021, de autoria do Senhor Deputado Wen-
dell Lages, que Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação dos 
Comerciantes de Materiais de Construção do Maranhão – ACOMAC, 
com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil 
beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por 
seu Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com 
sede São Luís, Estado do Maranhão, e tem como finalidades promover 
quando possível, em ambiente adequado, exposição de materiais de 
construção e demais artigos concernentes ao ramo, bem como con-
ferencias e palestras; Incentivar o aprimoramento da gestão profis-
sional do setor, o fortalecimento econômico financeiro e o aperfei-
çoamento e geral do comércio de material de construção, visando os 
interesses da classes, público e o progresso do país. 

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 Ordinária nº 
279/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
 Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 459 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 265/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que Considera de Utilidade Pública a Academia 
Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, (AMCLAM), com 
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade jurídica de direito privado e caráter civil be-
neficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por seu 
Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede 
e foro em São Luís, Estado do Maranhão, e tem por objetivos

: Estímulo, reconhecimento, fomento e valorização da ciência, 
letras e artes em todos os níveis;  Incentivo e motivação dos militares 
estaduais na produção de obras científicas, literárias e artísticas; Desen-
volvimento do viés artístico em todos os gêneros;  Resgate e ampliação 
da história das Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do 
Maranhão; Defesa e perpetuação das tradições militares, maranhenses 
e brasileiras;  Culto ao vernáculo, a literatura e arte nacional; Promoção 
de parcerias constantes e fraternas com as instituições e sodalícios da 
literatura e da cultura e da arte; Intercâmbio com centros de atividades 
culturais brasileiros e internacionais. 

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 Ordinária nº 
265/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             

Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 461/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

013/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que visa 
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conceder a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”  a MAVAM 
- Museu da Memória Audiovisual do Maranhão.

Esclarece o autor da propositura de Resolução Legislativa na jus-
tificativa, ao pesquisar, resgatar e registrar conteúdos, digitalizar fotos e 
documentos, recuperar material gráfico, sonoro e visual, produzir filmes 
que registrem a história do Maranhão e de sua gente, suas artes e cultu-
ra, compondo um acervo de relevante interesse, utilizando para isso a 
mais moderna tecnologia, o MAVAM é uma Usina de Audiovisual. Ao 
constituir-se em um espaço aberto, multidisciplinar, voltado à convi-
vência, formação e difusão cultural que pretende interessar e envolver 
toda a comunidade através de mostras, cursos, palestras, oficinas, apre-
sentações e projeções, além de guardar e preservar os mais importantes 
conteúdo da memória do Maranhão, o MAVAM é um Armazém de Me-
mória. Ao disponibilizar e compartilhar os conteúdos pesquisados, co-
letados, salvaguardados, digitalizados, produzidos e publicados através 
de todos os tipos de mídias e utilizando-se das tecnologias disponíveis, 
o MAVAM é um Farol de Cultura

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram para 
o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 013/2021, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Costa.

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 Resolução Legislativa 
nº 013/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 462/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 039/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando CLUBE, na pes-
soa do seu Presidente Sérgio Frota, da comissão técnica, jogadores e 
extensivo aos seus torcedores, pelo bom desempenho na conquista do 
35º título de Campeão do Futebol Maranhense, extensa admiração ao 
SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL. 

O trabalho do time do Sampaio Corrêa é sério e comprometido 
persiste, novas aventuras se aproximam e a nação Boliviana crer em 
novas conquistas, porque torcem, tem o coração Tricolor pulsando for-
temente dentro do peito. 

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

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-

quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 039/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 039/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Doutor Yglésio                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  463   / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 033/2021, de autoria da Senhora Deputa-
da Daniella Tema, que Institui no âmbito do Estado do Maranhão, 
a Politica Estaual de Prevenção às Arboviroses durante o período 
gestacional.

Concluída a votação, com emenda supressiva, 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 033/2021) 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 
033/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  1º  de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Rafael Leitoa                                                  ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________
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PROJETO DE LEI Nº 033/ 2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Política Estadual de Preven-
ção às Arboviroses durante o período ges-
tacional, e dá outras providências.

Art. 1º A Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante 
o período gestacional, fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão 
e tem por objetivo:

I - informar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao con-
tágio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e Zika);

II - conscientizar as gestantes sobre os riscos da arboviroses 
para a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões como a 
microcefalia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;

III - fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta 
de rotina do pré-natal de baixo risco; e

IV - capacitar os profissionais de saúde, como instrumentos de 
propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e seus riscos 
para o binômio materno-infantil.

Art. 2º Para a implantação e efetivação da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional serão adotadas 
as seguintes medidas pelos hospitais, maternidades, clínicas, unidades 
de pronto atendimento e demais estabelecimentos públicos e privados 
de saúde:

I - inclusão, nos programas pré-natais, de esclarecimentos às ges-
tantes sobre os riscos, profilaxia e demais informações sobre o mos-
quito transmissor, Aedes Aegypti, e as arboviroses por ele transmitidas 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika); e

II - divulgação, entre os profissionais de saúde, da publicação 
Dengue: do Ministério da Saúde, e do Protocolo de Vigilância e Res-
posta à Ocorrência de Microcefalia e/ou Alteração do Sistema Nervoso 
Central (SNC), do Ministério da Saúde;

III – Capacitação da equipe multifuncional que trabalham com 
as gestantes, sobre diagnósticos, tratamentos, cuidados, tratamento, 
erradicação e prevenção das Arboviroses.

Parágrafo único. Fica facultado aos hospitais, maternidades, 
clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos 
públicos e privados de saúde estabelecerem medidas complementares, 
desde que em conformidade com os objetivos da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 465 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 281/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Socorro Waquim, que estabelece a prioridade para 
grávidas, lactantes e puérperas, sem comorbidades, no Plano Estadual 
de Imunização contra a COVID-19.  

 O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece a prioridade às grávi-
das, lactantes e puérperas, sem comorbidades, também na vacinação do 
Plano Estadual de Imunização contra a COVID-19. 

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19, já prioriza os casos de gravidez, de modo que 
o grupo em questão já está incluso no rol dos que serão vacinados de 
forma prioritária. 

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a 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-
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 visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

281/2021 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 
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por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
281/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 466 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 064/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a inclusão dos(as) traba-
lhadores(as) em educação como grupo prioritário do Plano de Vacina-
ção contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o 
território do Estado do Maranhão, e dá outras providências.    

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece ficam incluídos(as) 
os(as) trabalhadores(as) em educação como grupo prioritário do pla-
no estadual de vacinação contra a Covid-19, antes do início das aulas 
presenciais em todo o Estado, como medida de proteção e segurança, à 
saúde e vida desses(as) profissionais. A vacinação dos/as trabalhadores/
as em educação será operacionalizada pelo órgão estadual competente, 
permitida a realização de convênios ou parcerias para a sua execução, 
de forma gratuita, àqueles/as trabalhadores/as de que trata esta Lei.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza os casos de profissionais da educação, de 
modo que o grupo em questão já está incluído no rol dos que estão sen-
do vacinados de forma prioritária no âmbito do Estado do Maranhão.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a 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 pacífico 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-
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 visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

064/2021, 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 
064/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 467 /2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Sambaíba, a Senhora Maria de Fá-

tima Ribeiro Dantas, através do Ofício nº 063/2021, datado de 25 de 
maio de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Sambaíba, neste Estado, 
em virtude do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

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

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

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

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

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Sambaíba, através do Decreto Municipal 
nº 026, de 17 de maio de 2021.

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

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

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Sambaí-
ba, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 050 /2021 

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

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 Sambaíba, 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 026, de 17 de 
maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Sambaíba.

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 050/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 471 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 270/2021, de autoria 

da Senhora Deputada  Helena Duailibe, que Institui, no Calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Terço dos Ho-
mens”, e dá outras providências.

Nos termos da presente proposição de Lei, fica instituído, no Ca-
lendário de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual do Terço 
dos Homens, a ser comemorado, anualmente, no último domingo do 
mês de abril.

Justifica a autora da presente proposição de Lei, que historica-
mente, o primeiro grupo de Terço dos Homens surgiu em Itabi-Sergi-
pe em 1934, fundado pelo Frei Pelegrino. Esse grupo existe até hoje, 
mantendo com fidelidade o compromisso assumido há mais de 80 anos.

Mas, foi durante um momento em que alguns homens aguarda-
vam suas esposas às portas da Casa Santuário Mãe Rainha, na Paró-
quia Nossa Senhora de Lourdes, em Maceió – Alagoas, que o Espírito 
Santo agiu, suscitando no coração deles o desejo de meditarem o Terço, 
iniciando assim, o Terço dos Homens na Capela de Nossa Senhora do 
Livramento, hoje, Santuário Paroquial de Schoenstatt, em Jaboatão 
dos Guararapes.

A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja 
de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na 
Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade 
cristã. O Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção.

O objetivo é fomentar entre o corpo masculino da Igreja, o com-
prometimento com a oração, com a evangelização, com a mudança de 
vida e com a transformação do ambiente em que vivem e trabalham, 
com a mudança do seu ser, através dos dogmas católicos.

Sob a ação do Espírito, o Terço dos Homens encontra terreno 
fértil no coração dos homens, e passa rapidamente à condição de Mo-
vimento, se tornando, em muitos casos, a principal porta de acesso dos 
homens à Igreja.

Assim, o Terço dos Homens traz para o seio da Igreja, evange-
lizando-os, conscientizando-os e motivando-os a desenvolver e utilizar 
o seu pleno potencial espiritual e social na família, na sociedade e na 
própria Igreja.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
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da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

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 
270/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 474 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 

115 /2021, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que institui o 
“Selo Amigo da Saúde”, aos bares, restaurantes, lanchonetes e estabele-
cimentos afins, em todo o Estado do Maranhão.

Na Mensagem Governamental nº 046/2021, Sua Excelência, o 
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que 
decidiu vetar o caput e ao § 1º do art. 2º, do Projeto de Lei em epígrafe, 
nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Esta-

dual, por vício de inconstitucionalidade.
 Nas razões do veto, o Senhor Governador argumenta que o caput 

e ao § 1º, do art. 2º, da propositura em comento, acaba por avançar 
matérias de competência do Chefe do Poder Executivo. Isto porque, nos 
termos do art.43, incisos III e V, da Constituição Estadual, são iniciativa 
privativa do Governador do Estado as Leis que disponham sobre orga-
nização administrativa e sobre atribuições das Secretarias de Estado.

Por esta razão, forçoso reconhecer a necessidade de veto aposto 
ao caput e ao § 1º, do art. 2º, da proposta legislativa em apreço haja 
vista o vício de inconstitucionalidade formal, alega sua Excelência o 
Senhor Governador.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao Go-
vernador, em vetar os dispositivos da Propositura de Lei, por padecerem 
de vício de inconstitucionalidade por ferir o princípio da reserva de ini-
ciativa, e, por conseguinte, o princípio constitucional da separação dos 
poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89). Sendo assim, as razões 
do veto governamental são convincentes.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 115/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade formal.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 
aposto aos dispositivos do Projeto de Lei nº 115/2021, nos termos 
do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                         Vota contra
 Deputado Wendell Lages                           Deputado Doutor Yglésio
 Deputado Duarte Júnior                                                 ________________________
______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 475 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 128/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 
obriga hospitais e clínicas particulares que atuam no âmbito do Estado 
do Maranhão a informarem relatório diário com número de leitos dispo-
níveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e à Secretaria 
de Estado da Saúde do Maranhão, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 035/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art.64, 
IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto por padecer 
de vício de inconstitucionalidade formal.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que a proposta legislativa, em linhas gerais, obriga os hospitais e clí-
nicas particulares a informarem relatório diário com a quantidade de 
leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao Instituto de Pro-
moção e Defesa do Cidadão e do Consumidor do Maranhão – PRO-
CON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde – SES/MA, que após o 
recebimento dessas informações poderão divulgar o relatório em seus 
portais de internet e outros canais de relacionamento com o público.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao art. 6º do Projeto de Lei nº 128/2021, abaixo transcrito, pelas razões 
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a seguir delineadas. 

“Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem ao PROCON/MA e à Secretaria de Estado 
da Saúde do Maranhão.”

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles. 

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo 
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado 
ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

 Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria ges-
tão de políticas públicas, versando sobre organização administrativa e 
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equi-
valentes.

 Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e V, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do 
Estado. Veja-se: 

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

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

do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual. [grifo nosso]

 Destarte, o art. 6º da proposta em comento ao atribuir ao PRO-
CON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão a competên-
cia pela fiscalização do cumprimento da Lei, bem como pela aplicação 
das penalidades disciplina matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo (postulado da reserva da adminis-
tração).

Isto posto tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes 
(art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da República) e 
considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir na 
construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de in-
tersecção entre os Poderes estatais, forçoso reconhecer a necessidade de 
veto ao art. 6º do Projeto de Lei nº 128/2021, em razão dos vícios de in-
constitucionalidade acima delineados. Interpretação diversa conflitaria 
com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio 
da Superioridade Normativa da Constituição cuja ideia central consis-
te na soberania do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem 
como na obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos 
normativos a ela.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido dispositivo (art. 6º, da propo-
situra de Lei), da forma que foi apresentado, invade competência do 
Poder Executivo, incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal.  

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

aposto ao Projeto de Lei nº 128/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade formal.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 128/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               _________________________
 Deputado Duarte Júnior                                                 ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 477 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de legalidade, juridicidade e constituciona-

lidade do Projeto de Lei Ordinária nº 247/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Edson Araújo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da per-
manência de fisioterapeutas nas maternidades e estabelecimentos hos-
pitalares congêneres da rede pública e privada, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

O Projeto de Lei em epigrafe, em seu artigo estabelece que, as 
maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pú-
blica e privada do Estado do Maranhão, devem permitir a presença de 
fisioterapeutas durante o período de pré-parto, parto e pós-parto, reco-
nhecendo a profissão como uma ramificação da área de saúde, com atos 
privativos e plena habilitação para clinicar dentro da sua especialidade, 
estabelecendo autonomia e isonomia profissional do fisioterapeuta em 
relação a todos os outros profissionais da área de saúde.  

 Consta na justificativa da presente propositura de lei  que , o par-
to, por ser um processo natural que envolve fatores biológicos, psico-
lógicos e socioculturais, se constitui para a mulher uma experiência de 
impacto emocional, sendo de suma importância a atuação da fisiotera-
pia no parto humanizado, trazendo como benefícios das suas interven-
ções a redução da dor, diminuição do uso de analgesia farmacológica, 
redução da duração do tempo de trabalho de parto, melhor experiência 
e satisfação no parto, sem efeitos adversos para o binômio mãe bebê, 
repercussão positiva nos parâmetros fisiológicos, incluindo os respira-
tórios, diminuição das doses de reforço analgésico, contribuição para 
autonomia da parturiente. 

Nesse procedimento o profissional fisioterapeuta tem importante 
papel na função de proporcionar o bem estar físico e psicológico duran-
te o processo de trabalho de parto e pós parto, minimizando as possíveis 
dores, promovendo o fortalecimento, relaxamento e alongamento da 
musculatura do assoalho pélvico, evitando assim, complicações durante 
o parto (ROCHA, 2001). A mudança de paradigmas e retorno ao Parto 
Natural é inevitável e não dá para fazer essa mudança sem o fisiotera-
peuta no antes, durante e depois do parto.

Desse modo, o espaço de atuação do profissional da fisioterapia 
obstétrica vem crescendo nessas últimas décadas em função da percep-
ção da necessidade da presença do fisioterapeuta para participar mu-
tuamente com os demais profissionais que atuam na sala de trabalho de 
parto e parto, no sentido de proporcionar um atendimento “humaniza-
do” às parturientes por meio de recursos não farmacológicos e cinesio-
terapêutico objetivando um parto breve e natural.    

A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina que 
compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissão, 
in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições 

para o exercício das profissões;” (original sem grifos)
Sobre assunto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mani-

festou-se em caso análogo, verbis:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 

70024982522. LEI MUNICIPAL Nº 5325/2008. MUNICÍPIO DE 
LIVRAMENTO. DISCIPLINA DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-
-Geral de Justiça contra a Lei Municipal nº 5.325/2008, 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 PROCES-
SUAL CIVIL. ALVARÁ SANITÁRIO PARA EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. INDEFERIMENTO. MAN-
DADO DE SEGURANÇA. NEGADA A SEGURANÇA PELA 
ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO SOBRE A PRO-
FISSÃO DE OPTOMETRISTA. NÃO REGULAMENTAÇÃO. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO  CONFIGURADO. ILEGA-
LIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. NÃO 
PROVIMENTO. PRECEDNETES DA CÂMARA. Diante da ine-
xistência de lei regulamentadora da profissão de Optometrista e, sendo 
da União a competência privativa de legislar sobre condições para o 
exercício de profissões, nos termos do que dispõe o artigo 22, XVI, da 
Constituição Federal, não se verifica ato abusivo da Autoridade Ad-
ministrativa em indeferir pedido de alvará sanitário. Inexistência de 
direito líquido e certo que dão suporte à ação mandamental. Apelação 
não provida. STJ.”

Mutatis Mutandis aplicam-se, as decisões acima trazidas a cola-
ção, ao caso em tela.

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 
do processo legislativo e o princípio federativo, padecendo de inconsti-
tucionalidade monoestática (formal).  

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

247/2021 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 
247/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 478 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de 
Lei n° 250/2021, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que 

institui a Política de Albergues Prisionais para Mulheres no Estado do 
Maranhão.

A presente propositura de Lei sob exame estabelece que os Al-
bergues terão como objetivo principal a reintegração social das detentas 
e deverão estar aparelhados para prover-lhes:  alimentação; assistência 
social; serviços médicos;  orientação jurídica; capacitação profissional;  
não há previsão da fonte de custeio ao projeto.

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

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

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

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

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de ini-
ciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado. 
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a 
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias), 
conforme previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Es-
tado às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orça-
mentária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...]. (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas.

Ocorre que o projeto está criando despesa de caráter continua-
do sem indicar a fonte de custeio, o que é ilegal por violação da le-
gislação orçamentária e de responsabilidade fiscal, senão vejamos:

A LRF, em seu art. 17, define o que seja despesa de caráter con-
tinuado:

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corren-
te derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 
I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.      

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compen-
sados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa.        

Já o art. 16 da mesma norma estabelece que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação gover-

namental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:     
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-

cio em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
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II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orça-
mentárias.

Ademais, leis nesse sentido já foram declaradas inconstitucionais 
em outros Estados:

Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Mu-
nicipal nº 2.273/2017 PMM – Estatuto de Defesa, controle e proteção 
dos animais no município de Macapá – Lei de Iniciativa Parlamentar 
– Vício de Iniciativa – Violação a preceitos constitucionais – Criação 
de despesas sem a indicação de fonte de custeio – Ilegalidade – In-
constitucionalidade.

TJ-AP. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 0000175-
09.2018.8.03.0000 AP. Data da publicação: 28/11/2018.

Lei do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Polo Esta-
dual da Música Erudita. Estrutura e atribuições de órgãos e secretarias 
da administração pública. Matéria de iniciativa privativa do chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. Exigência de consignação de dotação 
orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder 
Executivo.

[ADI 2.808, rel. min. Gilmar Mendes, j. 16-8-2006, P, DJ de 17-
11-2006.]

Por fim, em respeito ao Princípio da Reserva do Possível, o 
Estado não pode ser obrigado a arcar com os custos de Albergues Pri-
sionais para Mulheres, que nos termos da propositura de lei, os mesmos 
deverão ser equipados com berçário, creche e espaço para filhos das 
detentas com idade de zero a 18 meses. Tal princípio surge no Direito 
como uma forma de limitar a atuação do Estado no âmbito da efeti-
vação de direitos sociais e fundamentais, afastando o direito constitu-
cional de interesse privado e prezando pelo direito da maioria. Sendo 
assim, o Estado tem a obrigação de realizar somente aquilo que está 
dentro de seus limites orçamentários. 

Isto posto, o projeto em análise possui vício intransponível de 
inconstitucionalidade formal pois trata-se de matéria de iniciativa do 
Poder Executivo, portanto viola o princípio da separação dos poderes. 
(Art. 2º da CF/88 e parágrafo único do art. 6º da CE/89)

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

250/2021 por desrespeitar a Constituição Estadual, bem como a Legis-
lação Orçamentária.

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 
250/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                                 ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Wendell Lages                                                ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 480 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de legalidade, juridicidade e constituciona-

lidade do Projeto de Lei nº 245/2021, de autoria do Senhor Deputado 

Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da cobrança de juros 
e/ou multas sobre dívidas referentes aos serviços públicos essenciais de 
fornecimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica contraí-
das no período de calamidade pública decorrente da pandemia ocasio-
nada pelo Sars-Cov-2, no âmbito do Estado do Maranhão.

 A proposição de Lei em epígrafe, determina que as dívidas po-
derão ser parceladas em até 10 vezes sem juros, sendo que as despesas 
decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orça-
mentárias próprias.

Por último, preceitua que a Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e perdurará seus efeitos enquanto for mantida a emergência 
e calamidade pública decorrente do Coronavírus.

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

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

A despeito das recentes decisões no âmbito da ADI 5.961/PR1 
e ADI 5.745/RJ2, a relação jurídica tratada pela proposição não se 
encerra unicamente em relação ao direito do usuário do serviço 
de telecomunicação (consumidor final do serviço), pois envolve a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de con-
cessão de serviços públicos com o Poder Público, Politica Tarifária 
e preservação da continuidade do serviço público de qualidade ao 
usuário

Além disso, a proposição interfere diretamente na política tari-
fário, elemento indispensável ao equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de concessões de serviços públicos (art. 175, III, da CF/88).

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

Nesse sentido, o STF proferiu a seguinte decisão na ADI nº 3.345/DF: 
[...] O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequívo-

1  [...] 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.]

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

lado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 2º, I, da 
Lei 7.574/2017 do estado do Rio de Janeiro. O dispositivo em questão obriga 
as empresas prestadoras de serviços de televisão a cabo, por satélite ou digi-
tal, a fornecerem previamente ao consumidor informações sobre a identificação 
dos profissionais que prestarão serviços na sua residência. (...) No caso, o valor 
constitucional tutelado primariamente pela norma impugnada não é o serviço de 
telecomunicações em si, mas a própria segurança do consumidor. O ato norma-
tivo impugnado estabelece uma obrigação de fazer, ou seja, uma obrigação de 
prestação positiva, que é informar ao consumidor. Tratando-se de matéria sujeita 
à competência concorrente (CF, art. 24, V), mostra-se legítima a atividade legis-
lativa do estado-membro ao ampliar as garantias dos consumidores. Assim, não 
há que se falar em invasão da competência privativa da União para legislar sobre 
telecomunicações.(ADI 5.745, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 7-2-2019).
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co que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a 
disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 
energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 
do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica 
“pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV 
a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em 
inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida 
a fixação da “política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à 
titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 
parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para 
a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema 
de prestação da atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o 
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros 
para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 
interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida 
regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, desca-
bendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do 
usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, 
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, 
I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista 
no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição.(ADI 3.343, rel. p/ o ac. 
min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 22-11-2011.)

Ademais, a proposição afigura-se como injurídica por tratar de 
tema amplamente regulado pela Lei Estadual nº 11.280, de 15 de ju-
nho de 2020, sendo considerada, portanto, prejudicada a discussão ou a 
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diplo-
ma lega (inciso I, do art. 169 do Regimento Interno).

Sendo assim, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício in-
transponível de inconstitucionalidade formal quando a competência 
legislativa (CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV; art. 30, I e V; art. 175, III), 
além de ser injurídica, e, portanto, prejudicada, por se tratar de tema já 
regulado pela Lei Estadual nº 11.280, de 15 de junho de 2020.

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

245/2021.
É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
245/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 483 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

019/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”ao 
Senhor Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.

 Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que 
atualmente o homenageado é Promotor de Justiça e assessor do Procu-
rador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. 
Professor da Escola Superior do Ministério Público. Professor Univer-
sitário. Coordenador Regional do Centro de Apoio Operacional Cri-
minal do Ministério Público do Maranhão. Coordenador Regional do 
Centro de Apoio Operacional do Ministério Público na área da Pessoa 
Idosa e da Pessoa com Deficiência. Membro do Grupo de Apoio aos 
Promotores de Justiça do Tribunal do Júri. Coordenador Regional do 
Grupo de Promotores Itinerantes do Ministério Público do Maranhão. 
Aprovado e nomeado para o cargo de Procurador Federal da Advo-
cacia Geral da União (2003). Aprovado em Concurso Público para o 
cargo de Delegado de Polícia do Estado do Maranhão (2002). Possui 
graduação em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão (2000). 
Possui pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional Aplicado 
(2014) e em Direito Penal e Processual Penal (2015) pela Faculdade 
de Direito Professor Damásio de Jesus. Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Direito Penal, Direito 
Processual Penal, Direito Processual Civil, Sociologia do Direito e Fi-
losofia do Direito.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 019/2021, de autoria do Senhor Deputado Professor 
Marco Aurélio.

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 Resolução Legislativa 
nº 019/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Duarte Júnior                                               ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 25 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, ÀS 8 HO-
RAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO 
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
RAFAEL LEITOA                                       
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CIRO NETO          
DOUTOR YGLÉSIO
WENDELL LAGES   
                                                                                                                                       
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 432/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓ-

RIA Nº 354/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 
6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a contratação, por tem-
po determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 19, da 
Constituição Estadual.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 451/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓ-

RIA Nº 355/2021, que dispõe sobre a criação do 2º Batalhão de Polícia 
Militar de Turismo e do 39º Batalhão de Polícia Militar, e dá outras 
disposições.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: AROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 387/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 236/2020, que estabelece as diretrizes e os objetivos 
para a política pública de fomento do Artesanato Maranhense e dá ou-
tras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 342/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

171/2021, que Institui Diretrizes para a política estadual de atenção a 
gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e 
pessoal, bem como a seus filhos.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA               
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 445/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

259/2021, que Altera o Art. da Lei nº 10.525 de 03 de novembro de 
2016, que dispõe sobre a criação da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão - UEMASUL e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado PASTOR CAVALCANTE
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 435/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 240/2021, que dispõe sobre o auxílio Funeral as Famílias de baixa 
renda, no caso de óbito decorrente do CoronaVirus-19, na forma que 
especifica.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº441/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 223/2021, que institui a Lei de Cicloturismo.
AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 449/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

136/2021, que dispõe sobre a utilização dos recursos provenientes das 
multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimen-
tos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID-19 em todo o 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA

RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 450/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

211/2021, que “Dispõe sobre a regulamentação da prática de E-sports 
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 447/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

190/2021, que “Institui o Sistema Especial de Reserva de Vagas nas 
Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas Estaduais para estudan-
tes filhos de policiais militares, civis e penais mortos ou incapacitados 
em razão do serviço. 

AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 448/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

188/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou 
permissionárias de transporte fluvial ou marítimo em disponibilizar aos 
usuários o pagamento das taxas inerentes aos seus serviços por intermé-
dio de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer instituição 
bancária.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº423 /2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 084/2021, que obriga os condomínios edilícios a comunicarem aos 
órgãos de Segurança Pública a ocorrência de casos de maus-tratos de 
animais, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 401/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

100/2021, que visa criar uma política de Enfrentamento à Violência nos 
Ambientes Educacionais do Estado do Maranhão, devendo cada escola 
estadual instituir um Comitê de Enfrentamento à Violência (formado 
por dois servidores de carreira e um coordenador indicado pela diretoria 
escolar), em cada uma das unidades de ensino, com objetivo de en-
frentar e coibir, impedindo práticas sociais danosas para a coletividade 
educacional. 

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 446/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

241/2021, que Altera a Lei n° 5.852 de 06 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre o tratamento gratuito do policial militar nos ônibus inter-
municipais no Estado do Maranhão, e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 434/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

234/2021, que dispõe sobre a prioridade na vacinação dos grupos de 
profissionais que laboram na limpeza urbana (garis), pessoas com de-
ficiência e comorbidades, servidores da assistência social, motoristas e 
cobradores de ônibus, e bancários, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado VINÍCIUS LOURO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 346/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
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183/2021, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão 
de cozinheiro e gastrônomo.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade nos termos do 

voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Ciro Neto.
PARECER Nº 436/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

235/2021, sobre a inclusão dos profissionais do setor rodoviário entre 
os grupos prioritários para a imunização no Plano Estadual de Vacina-
ção contra a Covid-19.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 437/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

163/2021, que dispõe sobre a prioridade para a vacinação contra a CO-
VID-19 das pessoas com deficiência e doenças raras.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 438/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

254/2021, que cria o “Programa de Apoio Emocional para os profis-
sionais de saúde que atuam nos diversos postos de atendimento dos 
pacientes com COVID-19”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 433/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

257/2021, que “Cria o Programa de Saúde da Mulher Privada de 
Liberdade”.

AUTORIA: DEPUTADA ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 439/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

253/2021, que ‘Considera de utilidade pública a Associação Comunitá-
ria de Moradores do Bairro Centro e Adjacências da Cidade de Grande 
São Luís - MA (ASCOMOCA).

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do 

voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
PARECER Nº 341/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

206/2021, que dispõe sobre a extinção da Fundação da Cidadania e Jus-
tiça criada no Poder Judiciário do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator
PARECER Nº 406/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

150/2021, que inclui como público prioritário no Plano Estadual de Va-
cinação contra a Covid-19, trabalhadores que atuam na limpeza urbana 
e coleta de lixo público e em cemitérios e funerárias, no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 427/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

164/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para a criação do Programa 
de Incentivo à Economia Criativa, no Estado do Maranhão e da outras 
providencias.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº324/2021– Emitido à PROPOSTA DE EMEN-

DA CONSTITUCIONAL Nº 003/2021, que acrescenta os artigos 28-
A, 28-B e 28-C, na Constituição do Estado do Maranhão).

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 440/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 046/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
045, de 26 de abril de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Governa-
dor Archer, em virtude da existência de casos confirmados de contami-
nação do COVID – 19. DECLARA, o pedido de reconhecimento estado 
de calamidade pública no Município de Governador Archer.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado DOUTOR YGLÉSIO.
PARECER Nº 452/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-

CRETO LEGISLATIVO Nº 047/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
027, de 24 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Bacuri, 
em virtude da existência de casos confirmados de contaminação do CO-
VID – 19. DECLARA, o pedido de reconhecimento estado de calami-
dade pública no Município de Bacuri.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE BACURI
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado DOUTOR YGLÉSIO.
            
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 27 de maio de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, 
ÀS 8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DE-
PUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
RAFAEL LEITOA                                       
CIRO NETO          
DOUTOR YGLÉSIO
WENDELL LAGES   
                                                                                                                                         
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 454/2021 –Emitido ao PROJETO DE DECRE-

TO LEGISLATIVO Nº 049/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 085, de 
18 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa Legis-
lativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Paulino Ne-
ves, em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da 
Pandemia de Doença Infecciosa viral respiratória, causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19). DECLARA, o pedido de reconhecimento 
estado de calamidade pública no Município de Paulino Neves.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 27 de maio de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  
R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,  REALI-
ZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE MAIO  DE 2021 ÀS OITO HO-
RAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES “DEPU-
TADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

DUARTE JÚNIOR-PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO
DR. YGLÉSIO
ZITO ROLIM
SOCORRO WAQUIM

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 009/2021   -  Emitido ao Projeto  de Lei nº 

243/2020 que Dispõe sobre a utilização e inserção do símbolo da pessoa 
com visão monocular nas placas de atendimento prioritário e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 011/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 663/2019,  

que Dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescente no 
âmbito escolar, a dança que aludam a sexualidade precoce e a inclusão 
de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização in-
fantil, nas escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 013/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 319/2020, 

que Determina o cadastro de empresas na plataforma consumidor.gov.
br para viabilizar a mediação via internet, pela secretaria nacional do 
consumidor, dos conflitos de consumo notificados eletronicamente, nos 
termos do art. 34 do decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 019/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 130/2021, 

que dispõe sobre a vedação de quantitativo mínimo para compra de ma-
teriais de construção e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 021/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 664/2019, 

que Visa tomar obrigatória a afixação da relação dos direitos da crian-
ça e do adolescente hospitalizados, e dos seus pais e acompanhantes, 
em  estabelecimentos hospitalares particulares, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Dr Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 022/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 259/2020, 

que Institui a Política de Acolhimento em Família Acolhedora de Crian-
ças e Adolescentes Afastados do Convívio Familiar por Decisão Judi-
cial.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 024/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 164/2020, 

que Dispõe sobre punição administrativa para atos de racismo e LGB-
TIFOBIA praticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 029/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 591/2019, 

que Dispõe sobre a política pública “REEDUCANDO O AGRESSOR” 
em caso de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências

AUTORIA: Deputada Daniella Tema
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em  31  de maio  de 2021.

Silvana Roberta Almeida
Secretaria da Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 011/2020-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e KENTA INFORMÁTICA S/A. OBJETO: Fica acrescido ao 
Contrato nº 011/2020 o valor de R$ 3.512,72 (três mil, quinhentos 
e doze reais e setenta e dois centavos) para garantir a execução do 
presente acordo até o final de sua vigência, prevista para 19 de junho 
de 2021, nos termos o art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93. BASE LE-
GAL:  art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 2164/2020-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 
31/05/2021.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves Neto–
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO e Carlos Antenor Barrios representando a empre-
sa KENTA INFORMÁTICA S/A, CNPJ nº 01.276.330/0001-77. São 
Luís–Ma, 01 de junho de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 22/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOBIO-
LOGIA LTDA. OBJETO: Contratação de serviços de análise físico-
-químicas e microbiológicas da Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) e das reservas técnicas de água potável da Sede da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA e da Sede Social. PRA-
ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: O valor da contra-
tação mensal é de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) 
perfazendo o valor total anual de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
- Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.05–Serviços técni-
cos-profissionais. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte Recurso: 0.1.01.000000 –Recursos Ordinários - Tesouro. Histó-
rico: Objeto: serviços de análise físico-químicas e microbiológicas de 
amostras de esgoto bruto e tratado da estação de tratamento de efluentes 
(ETE) da ALEMA. Valor do contrato: R$ 75.000,00. Instrumento legal: 
Parecer n. 0235/2021-PGA e Termo de Homologação e adjudicação. 
Fiscal: Erika H.B. da Silva (NUQUA). Informações Complementares: 
valor integral para o exercício 2021. DO EMPENHO: Em 06 de maio 
de 2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000759, no valor 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para fazer face às despesas 
inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. BASE LEGAL: 
Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0139/2020-AL.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24/05/2021. ASSI-
NATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOBIOLOGIA LTDA, CNPJ 
nº 38.733.861/0001-51, através de seus representantes Carlos Prates 
Renault e Germana de Paula Castro Prates Renault. São Luís – MA, 

01 de junho de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
-Geral da ALEMA. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO).

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2021 referente 
ao processo administrativo nº 0809/2021-ALEMA. OBJETO: Serviço 
de assistência técnica relativos à manutenção corretiva com substitui-
ção de peças e componentes dis sistemas vídeo wall da sala da Presidên-
cia da ALEMA. CONTRATADA: DB MORAES SOUZA-ME, CNPJ 
nº 26.857.138/0001-03. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000791, emi-
tida em 13/05/2021. VALOR DO EMPENHO: R$ 10.680,00 (dez mil 
seiscentos e oitenta reais). BASE LEGAL: Lei 8.666/1993 e Processo 
Administrativo nº 0809/2021-ALEMA. PRAZO PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS: 30 (trinta dias) a contar da assinatura desta Ordem 
de Serviço por parte da Contratada. PRAZO TOTAL DA CONTRA-
TAÇÃO: 90 (noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 01/06/2021. 
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do 
Maranhão – Carlos Eduardo Fernandes Maciel – Fiscal do Contrato; 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; DB MORAES SOUZA-ME, 
CNPJ nº 26.857.138/0001-03 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 01 
de junho de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 


