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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  24 / 05 / 2022 – 3ª FEIRA
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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 24.05.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 464/2021)

1. PROJETO DE LEI Nº 547/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 114/2021) ALTERA A LEI 
Nº 11.502, DE 1º DE JULHO DE 2021, QUE AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A CELEBRAR TERMOS ADITIVOS AOS CONTRA-
TOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS Nº 2304/OC-BR E Nº 4458/
OC-BR, FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E O 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, 
PARA ESTABELECIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 29, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, E 
NA RESOLUÇÃO Nº 15, DE 16 DE ABRIL DE 2021, DO SENADO 
FEDERAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.

II – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 588/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO,  DISPÕE SOBRE OS CARTÓRIOS DI-
VULGAREM OS CASOS DE GRATUIDADE NOS SERVIÇOS NO-
TORIAIS GARANTIDOS POR LEI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO RICARDO RIOS.  

3. PROJETO DE LEI Nº 096/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WENDELL LAGES,  ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLI-
CAS NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. COM SUBSTITUTIVO - COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

III – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

4. REQUERIMENTO Nº 143/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO  E VOTADO, EM RE-
GIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO,  O PROJETO 
DE LEI 249/2022, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. 

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 

OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS   À  PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA  DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO 
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, NO PERÍODO DE JANEI-
RO DE 2013 A NOVEMBRO DE 2021.

6. REQUERIMENTO Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
TRIZIDELA DO VALE,  NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A 
NOVEMBRO DE 2021.

7. REQUERIMENTO Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA,  SEJAM SOLICITADAS AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE 
PEDREIRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A NOVEMBRO 
DE 2021.

8. REQUERIMENTO Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS  À  PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MARANHÃO, IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AOS ROYALTIES REPASSADOS 
AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS,  NO PERÍODO DE JANEIRO DE 
2020 A NOVEMBRO DE 2021.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.090/2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” à Senhora 
Promotora de Justiça Maria de Jesus 
Rodrigues Araújo Heilmann.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” à Senhora Promotora de Justiça Maria de Jesus 
Rodrigues Araújo Heilmann.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de maio de 2022.

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 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2021, aprovado nos 
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seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.091/2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” à Senhora 
Promotora de Justiça Cristiane Gomes 
Coelho Maia Lago.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” à Senhora Promotora de Justiça Cristiane Gomes Coe-
lho Maia Lago.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 24 de maio de 2022.

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 107/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 027/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso), que “Dispõe sobre a 
adoção do Sistema de Inclusão Escolar “ABA” para crianças e ado-
lescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da 
Rede Pública”.                                                                                                

O Projeto de Lei, ora em análise, propõe incluir na Rede Esta-
dual de Ensino o Sistema de Inclusão Escolar baseado na técnica ABA 
- Análise do Comportamento Aplicada, para crianças e adolescentes 
diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

  Determina ainda a propositura de Lei, que cada unidade de ensi-
no deverá dispor de profissionais capacitados para a efetiva implemen-
tação da técnica ABA - Análise do Comportamento Aplicada, sendo: 
Um psicólogo por unidade escolar; Um pedagogo; Dois estagiários de 
psicologia para cada 4 (quatro) indivíduos diagnosticados com autismo.

Contextualiza a Justificativa:
Contudo acerca da palavra ABA - Análise do Comportamento 

Aplicada, Applied Behavior Analyses, em inglês, e conjunto de técni-
cas e procedimentos advindos de um campo específico da psicologia 
comportamental.

A intervenção com ABA deve ser o mais precoce possível, be-
neficiando diretamente as crianças e adolescentes.

[...]
O método tem alta taxa de sucessos e, por conta disso, o go-

verno dos Estados Unidos o escolheu como tratamento psicológico 
pela excelência para indivíduos autistas. O trabalho com crianças 
autistas tem por objetivo integrar a criança à comunidade da qual 
ela faz parte. Para isso, a intervenção é planejada e executada cui-

dadosamente, abrangendo as atividades das crianças em todos os 
ambientes frequentados por ela, principalmente, aquele que passa 
a maior parte do tempo, a escola.

Antes da execução da intervenção, realiza-se uma avaliação 
do repertório da criança, identificando seus pontos fortes e fracos. 
Com base na avaliação, planos educacionais são criados, direcio-
nados as dificuldades de aprendizagem, dificuldades emocionais, 
e dificuldades sociais e de comunicação. Os planos educacionais 
são particulares para cada criança, garantindo adequação as suas 
necessidades e as suas preferências. Isso permite um aprendizado 
estruturado, rápido e contínuo. São feitos de modo que os objetivos 
a serem alcançados sejam claros e observáveis, permitindo que os 
pais acompanhem de perto o sucesso da intervenção. A análise do 
comportamento tem demonstrado ser possível ensinar qualquer 
tipo de habilidade para a criança, inclusive o reconhecimento de 
emoções e o comportamento emocional propriamente dito.

Com efeito, o art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, deter-
mina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Constituição pro-
cura estabelecer, desde logo, regras para evitar conflitos de competência 
e antinomias normativas: os §§ 1° ao 4º do mesmo art. 24 estabelecem 
essas regras, com o objetivo de promover a harmonia do sistema nor-
mativo. 

É possível resumir as regras constantes dos mencionados 
parágrafos do art. 24 nos seguintes termos: compete à União Federal 
estabelecer normas gerais e compete aos Estados-membros a produção 
de normas suplementares, bem como o suprimento das omissões 
legislativas federais. 

Sob uma análise estritamente jurídica, o projeto possui condições 
de prosseguir em tramitação, na forma do substitutivo ao final apresen-
tado, conforme passa ser doravante exposto.

Como podemos observar, o escopo da propositura é, em síntese, 
criar regras gerais, de natureza programática, voltadas à promoção de 
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, na medida em que 
promove a inclusão escolar baseada na técnica ABA - Análise do Com-
portamento Aplicada, para crianças e adolescentes diagnosticados com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Possui amparo, portanto, na 
nossa Constituição Federal, que tutela a dignidade da pessoa humana, 
a promoção do bem comum e a solidariedade, valores que constituem 
fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, senão ve-
jamos:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

 III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federa-

tiva do Brasil:
 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”
Ademais, é competência comum da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 23 da 
CF/88. 

Outrossim, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

Assim sendo, decorre a conclusão de o projeto possui compatibi-
lidade com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar em 
inconstitucionalidade.

Portanto, objetivando aperfeiçoar a propositura de Lei, sugeri-
mos que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atri-
buições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade de sua 
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finalidade , sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

do Projeto de Lei nº 027/2022, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 027/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        

SUBSBTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 027/2022

Estabelece diretrizes para a adoção 
do Sistema de Inclusão Escolar “ABA” 
para crianças e adolescentes com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) nas esco-
las da Rede Pública Estadual.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a adoção do Sistema de 
Inclusão Escolar baseado na técnica ABA - Análise do Comportamento 
Aplicada, para crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), nas escolas da Rede Pública Estadual, com 
profissionais capacitados, ou seja, psicólogo e pedagogo.

Art. 2º O Poder Público Estadual poderá avaliar os estabeleci-
mentos da rede estadual de ensino que já contam com estrutura física e 
de pessoal para iniciar gradativamente a inclusão no sistema escolar da 
terapia ABA, instituído por esta Lei.

Art. 3º Poder Executivo poderá regulamentar essa Lei para garan-
tir a sua fiel execução.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  148/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

010/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que Concede 
o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Fernando Antônio Maga-
lhães de Sousa, natural da Cidade Arco Verde, Estado de Pernambuco.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor 
Fernando Antônio Magalhães de Sousa, Pernambucano de nascimen-
to, mas Ludovicense de coração e Maranhense pela rica vivência na 
nossa cultura (sobretudo política), Graduado em Engenharia Elétrica 
pela- Universidade Federal do Pernambuco - UFPE/Ano 1978, apo-
sentado da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, 
era Analista de Engenharia Sênior e liderança do movimento sindical. 
É um dos fundadores do PT e da CUT, na qual foi dirigente e presidente 
municipal. 

 Dentre as atividade sindicais: foi do Sindicato dos Engenheiros 
do Maranhão, fundado em 1981, e tesoureiro de 1984 a 1986; foi do 
Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, fundador em 1984, Presi-
dente de 1986 a 1992 e Diretor Executivo de 1992 a 1998, e de 2001 

até julho de 2007; já na Central Única dos Trabalhadores – CUT/MA, 
Fundador em 1984, sendo membro da Direção Estadual até 1985, 
Membro da Executiva Estadual de 1985 a 1997, exercendo os cargos 
de: Secretário Geral de 1991 a 1994 e Presidente de 1994 a 1997; 
na Central Única dos Trabalhadores Nacional foi Membro da Direção 
Nacional de 1991 a 1997.

No Partido dos Trabalhadores – PT: participou do Movimento 
pró-PT no período de 1978 a 1979, na condição de militante do Mo-
vimento Estudantil da UFPE; Filiado no PT de São Luis – MA desde 
1984, foi Secretário Sindical do Diretório Municipal do PT de São Luis 
de 1984 a 1985, Secretário de Organização do Diretório Municipal do 
PT de São Luis de 1998 a 2001, Membro do Diretório Municipal do PT 
de São Luis de 2001 a 2003 e da Executiva Municipal de 2003 a 2005, 
Presidente do Diretório Municipal do PT de São Luis de fevereiro de 
2006 até 15 de abril de 2010, Secretário Geral do Diretório Estadual 
do PT – MA de 16 de abril de 2010 até fevereiro de 2014, Presidente 
do Diretório Municipal do PT de São Luís de agosto de 2014 até junho 
de 2017, Membro do Diretório Estadual do PT – MA de maio  de 2017 
até o presente e Membro do Diretório Municipal do PT de São Luís de 
2020 até o presente.

A rica história do Partido dos Trabalhadores em diversos mo-
mentos, para não dizer em todos, é a própria história de vida de Fer-
nando Magalhães. Fernando participou do processo de fundação do 
PT, movimento sindical das décadas 80 e 90 ajudando a fundar a CUT, 
nas lutas pela democracia nos movimentos de “Diretas Já”, na resis-
tência à política de confisco de Collor e à política neoliberal de FHC. 
Como militante e dirigente deu o apoio local necessário para os go-
vernos de Lula e Dilma, tão importantes para a melhoria de vida de 
milhões de brasileiras e brasileiros que viviam excluídos do centro das 
políticas públicas, como bem esclarece o autor da propositura.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Re-
solução Legislativa n.º 010/2022, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inacio.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
010/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.
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Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 154 / 2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 178/2022, de autoria da 
Senhora Deputada Betel Gomes, que Assegura ao cuidador da pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) direito de atendimento prio-
ritário em estabelecimentos públicos e privados.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica assegurado ao cui-
dador da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) direito de 
atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, no 
Estado do Maranhão.

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

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. 
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a 
determinadas 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 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

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

A proposição em questão não aborda nenhuma das matérias de 
iniciativa privativa do Governador do Estado, não havendo, portanto, 
objeções nesta fase do processo legislativo.

Além disso, a Constituição Federal prevê a chamada competência 
legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal para tratar 
da proteção dos direitos da criança e do adolescente, senão vejamos:

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

XV - proteção à infância e à juventude;
A competência legislativa concorrente do Estado deve ser 

exercida de maneira suplementar, cabendo ao Estado propor disposições 
complementares às normas gerais instituídas pela União.  

Ademais, é dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, a teor do que dispõe o art. 227, da 
Constituição Federal, sendo verificado, por simetria, no art. 252, da 
CE/89, senão vejamos:

Art. 252 – A família, a sociedade e o Estado promoverão 
ações que assegurem à criança, ao adolescente e ao jovem, 
prioritariamente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à cultura, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (modificado pela Emenda à Constituição nº 059, 
de 07/04/2010).

Dessa forma, à vista dos dispositivos mencionados, não resta 
dúvida quanto a competência estadual para dispor normativamente 
sobre a matéria; cabendo, ainda, salientar que é lícito à Assembleia 
Legislativa deflagrar o processo legislativo a ela pertinente, porquanto 
inexiste, no caso, norma instituidora de reserva de iniciativa a qualquer 
dos Poderes do Estado, não havendo, portanto, objeções nesta fase do 
processo legislativo.

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

Projeto de Lei nº 178/2022, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.                           

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 178 /2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

24 de maio de 2022.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 175/2022 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 101/2022, de autoria da Senhora 
Deputada Andreia Rezende, que “Dispõe sobre a validade de Laudo 
Médico Pericial que ateste deficiências irreversíveis ou incuráveis de 
qualquer natureza no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.”

Primeiramente se faz necessário destacar que se encontra em tra-
mitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 449/2021 que “Dispõe sobre o 
laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis no Estado do 
Maranhão.” e anexado a este tramita também o PL 523/2021 que “Dis-
põe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atestem 
impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, para os fins que especifica, no âmbito do Estado do Mara-
nhão”, todos dois tratando de assunto análogo a Proposição em análise.

Com efeito, o art. 170, do Regimento Interno estabelece que “os 
Projetos que versarem matéria conexa e análoga a de outro em trami-
tação serão anexados.” 

 Sendo assim, opinamos por anexar o Projeto de Lei nº 
101/2022 ao Projeto de Lei nº 449/2021.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 101/2022 ao PL 

nº 449/2021, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do Regi-
mento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

É o voto.

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

votam pela anexação do PL nº 101/2022 ao PL nº 449/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 176 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

014/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à 
Senhora Isabelle Passinho da Silva.

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que a Se-
nhora Isabelle Passinho nasceu e cresceu na periferia da capital ma-
ranhense. É pessoa com deficiência, gerada por sequela de paralisia 
cerebral, causada por negligência no parto. Sua mãe a levava nos bra-
ços para a escola até os dez anos de idade, pois a família não tinha con-
dições de comprar cadeira de rodas. Isabelle trabalha desde os 12 anos 
de idade. Já foi artesã, bordadeira, fabricante de bijuteria e calígrafa. 
Aos 17 anos, descobriu o talento musical e após anos de estudo, passou 
a dar aulas de canto para crianças e adolescentes nas comunidades de 
baixa renda. Teve acesso ao ensino superior por meio dos programas 
sociais do Governo Lula e se formou em Direito enfrentando grandes 
barreiras, principalmente para ir e voltar da universidade. Lá, passou 
a ser pesquisadora da área de Acessibilidade como direito fundamental 
das pessoas com deficiência. Já formada, como advogada, se destacou 
nos movimentos sociais. Reconhecida pela coragem com que enfrenta 
as violações de direitos, é uma voz ativa na luta por igualdade de opor-
tunidades. Foi Vice-presidente do Conselho estadual dos direitos das 
pessoas com deficiência e da Comissão de defesa dos direitos das pes-
soas com deficiência da OAB/MA. Coordenou o Fórum Metropolitano 
das entidades de pessoas com deficiência e patologia e é Coordenadora 
do Coletivo de Mulheres com deficiência do Maranhão. Profissional-
mente, atuou na Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popu-
lar e no Gabinete do Deputado estadual Duarte Júnior, como assessora 
parlamentar, onde trabalhava com a legislação voltada às pessoas com 
deficiência. Seu trabalho se tornou referência nacional e ela foi apro-
vada nos maiores seletivos para novas lideranças do país, sendo hoje 
a única maranhense a compor o programa de lideranças públicas da 
RAPS Brasil. Atualmente é Presidente do Conselho municipal dos di-
reitos das pessoas com deficiência de São Luís, Secretária Estadual do 
PSB Inclusão e Coordenadora do maior programa de mobilidade para 
pessoas com deficiência da história do Maranhão – o Serviço Traves-
sia. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

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 014/2022, de autoria do Senhor Deputado Professor 
Marco Aurélio.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
014/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        

    COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA

PARECER Nº   191 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 126 /2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que   Institui o dia 08 de março, 
Dia Internacional da Mulher, como Feriado Estadual.”

 Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o dia 
08 de março, Dia Internacional da Mulher, como Feriado Estadual a 
ser celebrado anualmente. O dia 08 de março será voltado à reflexão, 
conscientização e promoção da equidade de gênero e combate a todas 
as formas de discriminação e violência contra a mulher a ser promovido 
pelo poder público estadual e pela sociedade em geral. 

     Registra a Justificativa do autor, que a medida ora proposta, 
ao longo dos anos, foram várias as lutas e conquistas alcançadas pelas 
mulheres no Brasil e no mundo na busca por direitos e promoção da 
igualdade de gênero. No entanto, apesar dos avanços, ainda precisamos 
lutar diariamente para efetivar o que está garantido nos instrumentos 
internacionais de direitos humanos, na Constituição Federal e nos di-
versos instrumentos normativos da esfera federal e estadual. Apesar 
desses avanços verificados nas duas últimas décadas, há muito o que 
se discutir, por exemplo, sobre a violência contra a mulher, a explora-
ção sexual, o trabalho doméstico e responsabilidades parentais, além da 
maior participação da mulher na política. Questões como essas têm sido 
debatidas e suscitam a reflexão de todos aqueles que lutam verdadeira-
mente pela maior equidade em todas as esferas da vida social, sobretudo 
pela superação dos preconceitos e discriminações de toda ordem. 

Com objetivo de proporcionar oportunidade para a reflexão sobre 
problemas como os assinalados, fortalecendo o debate sobre o reconhe-
cimento do papel da mulher na sociedade e principalmente a importân-
cia destas serem priorizadas no desenvolvimento de políticas públicas 
em todas as esferas de poder, o presente projeto busca com que a data de 
8 de março – tradicionalmente reservada, em todo o mundo, para come-
morar o Dia da Mulher –, seja elevada à categoria de feriado estadual, 
a fim de que seja um dia voltado para a reflexão, a conscientização e a 
luta por equidade e fim da violência contra a mulher. 

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 
da Federação.
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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 nº 126/2022.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 126/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

24 de maio de 2022.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Márcio Honaiser                                             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 192 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 024/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Programa Educativo 
“Pequeno Agricultor” nas Escolas Estudais e dá outras providências. 

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada 
uma Emenda Substitutiva, subscrita pelo Senhor Deputado Wellington 
do Curso, autor da propositura de Lei, objetivando aprimorar o texto do 
Projeto de Lei original.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o Programa 
Educativo “Pequeno Agricultor” nas Escolas Estaduais no Estado do 
Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo incentivar e cons-

cientizar as crianças sobre a importância da permanência do homem na 
Zona Rural, bem como de sua subsistência.

Por fim, a propositura determina que a Secretaria Estadual de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo será responsável pela elaboração 
do Programa, adequando o currículo escolar à realidade da agricultura, 
podendo firmar convênio de cooperação técnica com empresas públicas 
ou privadas.

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição. 
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a 

determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositu-
ra 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 cha-
mada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o 
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

O presente Projeto de Lei é de iniciativa de parlamentar, não ha-
vendo objeções nesta fase do processo legislativo.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma da Emenda Substitutiva apre-
sentada à propositura de Lei, sob exame.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 024/2022, na forma do Subs-
titutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 024/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Professor Marco Aurélio                                 
Deputado Márcio Honaiser                                             

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 024 /2022

Estabelece Diretrizes para a Cam-
panha Educativa “Pequeno Agricultor” 
nas Instituições de Ensino da Rede Pú-
blica do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a Campanha Educati-
va “Pequeno Agricultor” nas Instituições de Ensino da Rede Pública do 
Estado do Maranhão.

Art. 2º A Campanha de que trata esta Lei tem por diretrizes in-
centivar e conscientizar as crianças sobre a importância da permanência 
do homem na Zona Rural, bem como de sua subsistência.

Art. 3º A Campanha Educativa “Pequeno Agricultor” obedecerá 
ao disposto nesta Lei com os seguintes objetivos:
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I - Conservação do solo e da água;
II – Uso adequado dos agrotóxicos nas atividades agropecuárias, 

visando a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, segurança 
dos trabalhadores rurais e a qualidade dos produtos agrícolas destinados 
a alimentação.

III – a viabilidade da permanência no meio rural.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 194 /2022
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-
lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 167/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wendell Lages, que Obriga os condomínios resi-
denciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, aos órgãos 
de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência, maus tratos 
ou atos de crueldade contra os animais.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, os condomínios 
residenciais, localizados no Estado do Maranhão, por meio de seus sín-
dicos e/ou administradores devidamente constituídos, ficam obrigados 
a encaminhar comunicação à Polícia Civil ou à Brigada Militar, quando 
houver, em suas unidades condominiais ou nas áreas comuns, a ocor-
rência ou indício de violência e maus-tratos contra animais.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.169, de 05 de dezembro 
de 2014, que Dispõe sobre a proteção a todos os animais, no âmbito 
Estadual.

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

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - 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 diploma legal”;

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

Lei nº 167/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 167/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 195 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 172/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui a semana estadual de 
prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a sema-
na estadual de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes a ser celebrada anualmente na terceira semana do mês de 
maio. 

A semana de prevenção ao abuso e exploração sexual de crian-
ças e adolescentes de terá os seguintes objetivos: Promover campanhas 
educativas direcionadas ao público infantojuvenil, especialmente nas 
escolas e em outros locais frequentados por crianças e adolescentes;  
Organizar debates e eventos sobre o desenvolvimento de políticas pú-
blicas voltadas à atenção integral para crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual; Incluir os pais e responsáveis nas ações de preven-
ção ao abuso e exploração sexual. Promover campanhas de conscienti-
zação em órgãos públicos e empresas privadas.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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

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

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 172/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                                                                   
                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 201 /2022
RELATÓRIO:   
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 166/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wendell Lajes, que Institui a “Semana Estadual de 
Conscientização aos maus-tratos animais”, e dá outras providên-
cias”, a ser realizada anualmente na última semana do mês de abril.

Estabelece a propositura de Lei que a Semana tem como objetivo 
sensibilizar e conscientizar a sociedade em relação aos maus-tratos e 
atos de crueldade com os animais.

As atividades em favor da Semana compreenderão, entre outras, 
a realização de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, 
eventos e seminários para conscientização, discussão e elaboração de 
políticas públicas a respeito dos maus-tratos aos animais.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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

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

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 166/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.
                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  

__________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 204 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 001/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo vereador João Furtado Mendes, em 
respeito ao Ato público realizado município de Palmeirândia, bus-
cando a valorização dos professores e dos servidores públicos neste 
Município. 

O Excelentíssimo Vereador João Furtado Mendes, esteve 
acompanhando e dando apoio ao ato público na luta em defesa do 
rateio de 70% do FUNDEB, também esteve de perto acompanhan-
do a reivindicação dos professores da rede municipal de educação 
para tratar sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB na educação e cobrar o pa-
gamento do rateio de 70% do fundo aos professores, como deter-
mina a Lei.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 001/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 001/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 205 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 002/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo Vereador SIVALDO DE JESUS MAR-
TINS SOARES, em respeito ao Ato público realizado no município 
de Palmeirândia buscando a valorização dos professores e dos ser-
vidores públicos neste Município.

O Excelentíssimo Vereador Sivaldo de Jesus Martins Soa-
res, esteve acompanhando e dando apoio ao ato público na luta em 
defesa do rateio de 70% do FUNDEB. Dessa forma, parabenizo 
o Vereador Sivaldo de Jesus Martins Soares, que esteve de perto 
acompanhando a reivindicação dos professores da rede municipal 
de educação para tratar sobre a aplicação dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação – FUNDEB na educação e 
cobrar o pagamento do rateio de 70% do fundo aos professores, 
como determina a Lei.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
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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 002/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 002/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 206 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 003/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Desembargador Dr. PAULO VELTEN, pela sua eleição 
como presidente do Justiça do Maranhão, para o biênio 2022/2024.

Cumpre mencionar que o Desembargador o Dr. PAULO 
VELTEN, foi eleito no dia 2 de fevereiro do corrente ano, como pre-
sidente do Justiça do Maranhão para o biênio 2022/2024, é cidadão 
ludovicense e maranhense reconhecido, respectivamente, pela Câ-
mara de Vereadores de São Luís e pela Assembleia Legislativa do 
Estado. Desembargador do TJMA desde março de 2007, é mestre 
e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC/SP, Especialista em Direito Processual Civil, também 
pela PUC/SP, em Direito Empresarial, pelo Instituto Mackenzie de 
São Paulo – MACKENZIE/SP, e em Direito dos Contratos, pelo 
Centro de Extensão Universitária – CEU/SP.

É autor do livro Contratos – tutela judicial e novos modelos 
decisórios, publicado pela editora Juruá, além de artigos jurídicos 
veiculados em revistas especializadas de circulação nacional. É 
membro do Instituto de Direito Privado – IDiP, da Rede de Pesqui-
sa de Direito Civil Contemporâneo – RDCC e das Associações dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e dos Magistrados do Maranhão 
– AMMA.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 

nº 003/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 003/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 216 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 382, de 18 de abril de 2022, que 
Altera denominação de órgãos, define finalidades, altera vinculações de 
entidades da Administração Indireta, e dá outras providências.

Em suma, a presente Medida Provisória, prevê a alteração das 
denominações dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Progra-
mas Estratégicos para Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE; e Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio e Energia para Secretaria de Es-
tado de Indústria e     Comércio – SEINC, bem como a alteração 
da vinculação das seguintes entidades da administração indireta: Ins-
tituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 
(IMESC), autarquia, passa a ser vinculado à Secretaria de Estado 
do Planejamento e Orçamento - SEPLAN; Empresa Maranhense 
de Administração Portuária (EMAP), Empresa pública, passa a ser 
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Programas Estratégicos - SEDEPE; Companhia Maranhense de 
Gás (GASMAR), sociedade de economia mista, passa a ser vincu-
lada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Pro-
gramas Estratégicos - SEDEPE; e Maranhão Parcerias (MAPA), 
sociedade de economia mista passa a ser vinculada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos 
-SEDEPE.

Prevê ainda, a Medida Provisórias sob exame, que  o Poder Exe-
cutivo  fica autorizado a adotar as providências necessárias para 
remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orça-
mentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente Medida 
Provisória pretende atualizar a estrutura da Administração Pública Es-
tadual com vistas a garantir o necessário e contínuo aprimoramento 
das atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão 
e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público.

Para tanto, a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos 
passa a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico e Programas Estratégicos - SEDEPE, que terá por finalidades 
formular, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econô-
mico e Social do Estado do Maranhão; promover a integração institu-
cional na execução da política de desenvolvimento econômico; realizar 
articulação interinstitucional e intersetorial para melhoria do ambien-
te de negócios e promover programas e ações estratégicas para atrair 
e apoiar novos negócios e iniciativas de investimento.

Já a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 
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passa a denominar-se Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 
- SEINC, que terá por finalidade formular, implementar, coordenar, 
acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas, 
programas, projetos e ações para o desenvolvimento das atividades in-
dustriais, comerciais e de serviços, enfatizando o estimulo à criação e 
ampliação de empreendimentos.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que a propositura, 
propõe a alteração da vinculação das seguintes entidades da adminis-
tração indireta, para fins de controle final: o Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômico e Cartográficos - IMESC, autarquia, passa a 
ser vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - 
SEPLAN; a Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP 
(empresa pública), a Companhia Maranhense de Gás - GASMAR (so-
ciedade de economia mista) e a Maranhão Parcerias - MAPA (socieda-
de de economia mista), passam a ser vinculadas à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimentos Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  De acordo com o art. 43, III e V, da Constituição Estadual em 
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização admi-
nistrativa” e “matéria orçamentária”, bem como a “criação, estrutu-
ração e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
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inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

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

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

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

Contudo, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória, 
em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação adminis-
trativa para concretização do princípio da eficiência, insculpido no art. 
37, caput da Constituição da República.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do 
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocida-
de na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da 
máquina administrativa, como bem esclarece a Mensagem Governa-
mental.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, a medida, sob exame, propõe atua-
lizar a estrutura da Administração Pública Estadual com vistas a ga-
rantir o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos 
serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a 
própria supremacia do interesse público. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

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

sória nº. 382/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 382/2022, nos termos 
do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Wellington do 
Curso.

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

em 24 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          

 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio       Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 217 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 010/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Vinicius Louro, ao Município de Pedreiras e ex-
tensivo aos Pedreirenses, pela comemoração do seu aniversário de 
102 (cento e dois) anos de emancipação política

Cumpre mencionar que no dia 27 de abril de 1920, através da 
Lei n° 947, Pedreiras foi elevada à categoria de cidade, conhecida 
como Princesa do Médio Mearim, e como a cidade do ilustre ma-
ranhense João do Vale, ao logo dos anos vem crescendo economica-
mente e culturalmente e se destacando na região. 

Portanto em reconhecimento a população de pedreiras, é 
com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do 
município de Pedreiras - MA, desejando a toda população os mais 
sinceros votos de conquistas e vitórias.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 010/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 010/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 24 de maio de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
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 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA

P A R E C E R Nº 220 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 058/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Ciro Neto, que “dispõe acerca da realização de semi-
nários, palestras e debates sobre Direito dos Animais e Proteção Ani-
mal na rede pública de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências”.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, as escolas públicas da 
rede estadual de ensino realizarão seminários, palestras e debates sobre 
Direito dos Animais e Proteção Animal.   Os seminários, palestras e 
debates serão dirigidos aos alunos e aos pais, ou responsáveis, sendo 
incluídos no calendário escolar anual. 

O Projeto de Lei prevê ainda, que o Poder Executivo estabelecerá 
as diretrizes básicas para a adequação das atividades mencionadas na 
propositura na metodologia do processo. 

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio Constitucional 
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 adminis-
trativa, criação, estruturação 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, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz o art. 1º e 2º, da propositura de Lei.

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, por conseguinte, o Princípio da Separação de Poderes, pa-
decendo de inconstitucionalidade formal. Assim, como prevê o Projeto 
de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo intervir na esfera re-
servada ao Poder Executivo e demais Poderes, sob pena de ofender o 
princípio constitucional da separação de Poderes. 

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

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 

atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da 
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder 
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadmi-
nistração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função 
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do 
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de 
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam 
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência 
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF.).

Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Le-
gislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, 
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição le-
gislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, 
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 058/2022, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 058/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.
  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 221 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 124 /2022, de autoria da 

Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui a Campanha Juventude 
Protagonista no Estado do Maranhão.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída a Cam-
panha Juventude Protagonista, dedicada a estimular o protagonismo 
juvenil nas diversas áreas da sociedade, a ser realizada anualmente no 
Estado do Maranhão, que tem por objetivos, a promoção de palestras, 
cursos, conferências, seminários, eventos, ações, apresentações, ofici-
nas, atividades e celebração de parcerias para o fim de: estimular a par-
ticipação social da juventude e o protagonismo juvenil, desvelando o 
potencial dos jovens enquanto agentes de transformação social; contri-
buir com o estudo, debate e formulação de propostas e políticas públicas 
voltadas ao público jovem, assim como fortalecer e priorizar as ações 
e atenções relacionadas a juventude; estabelecer o debate e a reflexão 
sobre as temáticas que abordam os diversos aspectos do relacionamento 
entre os jovens, saúde mental, carreira profissional, prevenção às doen-
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ças e infecções sexualmente transmissíveis, diversidade e igualdade, 
educação ambiental, proteção de dados e segurança nas redes sociais, 
substâncias psicoativas, bullying, direitos humanos e demais temas que 
envolvem a cidadania e a participação social e política da juventude; 
promover o desenvolvimento de atividades artísticas, culturais, espor-
tivas e recreativas que estimulem a convivência, companheirismo e o 
surgimento de novas lideranças, entre outros.

Consta na justificativa do presente de Lei, que são enormes os 
desafios na educação do jovem, para o jovem e com o jovem. Mais do 
que capacitá-lo para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, sua 
formação deve ser pensada numa dimensão coletiva, comunitária e par-
ticipativa, levando em consideração suas trajetórias pessoais e projetos 
de vida, com o objetivo de promover sua participação social e política.

Esclarece ainda a Justificativa, que as ações propostas neste Pro-
jeto de Lei, portanto, poderão ser desenvolvidas pelo poder público nos 
mais diversos âmbitos da vida comunitária, em locais de celebração 
religiosa, clubes e associações, mas, especialmente, deverão ser desen-
volvidas no lugar natural de formação dos jovens, ou seja, em nossas 
escolas públicas.

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

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

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

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

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

nº 124/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 124/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 227 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

016/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vereador 
Paulo Victor Melo Duarte.

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o Se-
nhor Paulo Victor Melo Duarte é vereador, e acadêmico de Direito e 
Comunicação – habilitação Relações Públicas. É casado com Stefanny 
Mayara e pai de Máximus Victor, de 5 anos.

Politicamente, teve seu teste de fogo ainda como integrante da 
militância do Partido Democrático Trabalhista – PDT, durante o famo-
so bandeiraço do partido em uma caravana que percorreu quase todos 
os municípios maranhenses, na campanha de 2006, que levou Jackson 
Lago à vitória da eleição para o Governo do Estado. Estava consolida-
do ali, o ingresso de Paulo Victor, na política.

Suplente da vaga, Paulo Victor assumiu o mandato de vereador 
da Câmara Municipal de São Luís, em 05 de janeiro de 2017, após 
licenciamento do titular Ivaldo Rodrigues, que passou a responder pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a convite 
do prefeito reeleito, Edivaldo Holanda Júnior.

Desde então, o trabalho de Paulo Victor jamais parou. Como 
parlamentar, continuou buscando servir com sentimentos de amor e 
gratidão. Cheio de energia para cumprir as missões da vereança, ele 
já desenvolveu inúmeras ações focadas na qualidade de vida da popu-
lação de São Luís. 

Como principais marcas do seu mandato, destaque para projetos 
de lei que beneficiaram, diretamente, mães, consumidores e trabalha-
dores. Motoristas de aplicativo passaram a trabalhar em paz, na capi-
tal, com a regulamentação do serviço, cuja autoria é de Paulo Victor. 

Profissionais de Educação Física tiveram apoio na luta contra o 
abuso das cobranças de taxas nas academias, graças à chamada Lei do 
Personal, também de sua autoria e que foi reproduzida na Assembleia 
Legislativa e na Câmara Federal, para maior amplitude. 

Sem mencionar o trabalho social incessante, por ele desenvol-
vido, periodicamente, nas comunidades periféricas, onde toda ação é 
sempre bem-vinda.

Muitas vezes, Paulo Victor abdica de momentos em família para 
se dedicar à causa pública. “Não faço isso por questão de preferência. 
A minha família é a minha base, meu norte, meu suporte. Mas, eu tenho 
uma missão que assumi com todo orgulho e não vou falhar. Estou aqui 
para servir à minha cidade e farei isso com toda satisfação, até quando 
Deus permitir”, enfatiza o vereador, com o otimismo que lhe é peculiar.

Filiado atualmente ao PCdoB, Paulo Victor foi eleito vereador 
de São Luís, em 2020, com 6.035 (seis mil e trinta e cinco) votos.

    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 
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositi-
vos legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 016/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
016/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             
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Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 228 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 080/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Detinha, que visa instituir “a Campanha ‘Com a 
Força do Coração Lilás’ nas Unidades de Ensino da Rede Pública e 
Privada, no âmbito do Estado do Maranhão e determina disponibi-
lizar no ato da matrícula do aluno, ficha de dados com o intuito de 
obter informações como medida de prevenção à violência domésti-
ca e familiar e dá outras providências”. 

Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída nas 
Unidades de Ensino da Rede Pública e Privada, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Campanha “Com a Força do Coração Lilás” como medida 
de prevenção ao combate à violência doméstica e familiar.

Consta na justificativa que o presente Projeto de Lei tem o con-
dão de criar mais um mecanismo que proporcione nas mulheres encora-
jamento para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas dentro 
de casa, sem que as autoridades tomem conhecimento.

 A violência doméstica e familiar, em todos os níveis, produz con-
sequências traumáticas e indeléveis para quem as sofre. Por décadas a 
violência contra crianças, adolescentes e mulheres têm crescido, consti-
tuindo-se uma importante violação dos direitos humanos.

Esclarece ainda a Justificativa, que o medo ainda é um fator inibi-
dor de denúncias e que a forma mais comum de violência é perpetrada 
dentro de casa.

Evidente que existem legislações que asseguram direitos das pes-
soas agredidas principalmente as mais frágeis como a mulher, a criança 
e o adolescente. Ao mesmo tempo percebe-se que existe uma lacuna 
com relação a avaliação da eficácia desses dispositivos legais.

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

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

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

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

nº 080/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 080/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             __________________________

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA

P A R E C E R Nº 229 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 086/2022, de autoria  do 

Senhor Deputado Ciro Neto, que “Dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas na elaboração das políticas públicas voltadas à Primeira 
Infância e dá outras providências”.

Em síntese, o Projeto de Lei, sob exame, estabelece os princípios 
e as diretrizes a serem observados na elaboração e implementação das 
políticas públicas do Estado do Maranhão voltadas à Primeira Infância, 
em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida 
no desenvolvimento infantil e na formação humana. 

São princípios das políticas públicas voltadas à Primeira Infân-
cia: o direito à vida e à saúde;  o acesso universal à saúde;   a inte-
gralidade do cuidado;   a equidade em saúde;  a humanização da 
atenção; a gestão participativa e o controle social;   a prioridade 
absoluta no atendimento e defesa dos direitos da criança a promo-
ção do desenvolvimento integral das crianças durante a primeira 
infância, visando a que vivam a infância com plenitude e alcancem 
seu potencial humano; a inclusão, o atendimento com qualidade e o 
acompanhamento individualizado do desenvolvimento e da apren-
dizagem das crianças na rede de instituições de educação infantil;  
a redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços que aten-
dam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o in-
vestimento público na promoção da justiça social, da equidade e da 
inclusão sem discriminação da criança, garantindo a ela igualdade 
de oportunidades no acesso aos bens e serviços públicos de qualida-
de;   a formação inicial e continuada dos profissionais das diferentes 
áreas de atenção à criança; e, a formação e desenvolvimento da cul-
tura de proteção integral aos direitos da criança. 

 Determina ainda a propositura de Lei em epígrafe, que o ‘Plano 
Estadual pela Primeira Infância’ deverá conter a definição da assistência 
técnica e financeira aos municípios para que elaborem seus respectivos 
Planos Municipais pela Primeira Infância e os ponham em prática. 

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, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;
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V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz os arts. 4º e 5º da proposição.

 Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 4º e 5º há 
uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir 
competência/atribuições a órgãos públicos.  

Verificamos, ademais, que a proposição pretende em sua ementa 
estabelecer diretrizes de uma política pública voltada especificamente 
para a primeira infância, contudo, no corpo normativo desce ao detalha-
mento da ação executiva da referida política, razão pela qual opinamos 
pela rejeição do projeto ora em comento. 

Por fim, convém ressaltar, ainda, que a referida temática já consta 
do “Plano Estadual pela Primeira Infância”1(PEPI) que tem como foco 
construir novas práticas nas políticas públicas e sociais para a primeira 
infância do Maranhão, seguindo as orientações do Plano Nacional pela 
Primeira Infância (PNPI). O Plano foi aprovado em 2019 e sua criação 
pautada pela Rede Estadual Pela Primeira Infância (REPI).

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 086/2022, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 086/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.  
                                                          
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 230 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 571/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Cria a Semana Maria da Penha 
nas Escolas Públicas e Particulares de Ensino Médio.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída, nas 
escolas da rede pública e particular de ensino médio do Estado do Ma-
ranhão, a Semana Maria da Penha, na última semana do mês de março. 

  Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.188, de 13 de dezembro 
de 2019, que Dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Pe-
nha nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão, e outras disposições.

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

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-

1 In https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/Pla-
no_Estadual_pela_Primeira_Inf%C3%A2ncia_-_VERS%C3%83O_
APROVADA_PELO_CEDCA01.10.19_com_ajustes_II_16.10.19.pdf

tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão 
vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - 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 diploma legal”;

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

Lei nº 571/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.188, de 13 de dezembro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 571/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 231 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 114/2022, de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, 
que Reconhece o risco da atividade e a necessidade do porte de ar-
mas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto 
legalmente constituídas nos termos do inciso IX do artigo 6º da Lei 
Federal nº 10.826/2003.

Em sua justificativa, o autor destaque que:
A presente proposição visa reconhecer o risco da efetiva ne-

cessidade do porte do atirador desportivo, com o intuito de estar 
resolvendo um grave problema que é o de atiradores desportivos não 
terem meios de defesa, no caso de serem atacados, e tantos outros des-
locamentos que se fazem necessário em sua atividade, quando trans-
portam bens de valores, e de grande interesse para criminosos - armas 
e munições.

[...]
Também a Lei nº 10.826 de 2003, que institui o Estatuto do De-

sarmamento, em seu art. 6º, inciso IX, confere o porte de arma para 
os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, 
na forma do regulamento daquela lei:

“Art. 6º. E proibido o porte de arma de fogo em todo o território 
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

[...]
IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente 

constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de 
fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que cou-
ber, a legislação ambiental. [...]”

[...]

Esta proposição é extremamente necessária por conta do ris-
co eminente dessas atividades, e o risco no transporte desses arma-
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mentos, a Lei preencherá todos requisitos técnicos e fáticos, produ-
zindo seus efeitos na sociedade, pois precisa-se adotar uma medida 
legislativa em caráter definitivo para acabar com a insegurança jurídica 
quanto ao porte dos atiradores desportivos.

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).

Sobre a temática trata porte de arma de fogo, o STF já se mani-
festou da seguinte forma:

(...) a competência privativa da União para “autorizar e fisca-
lizar a produção e o comércio de material bélico” também engloba 
outros aspectos inerentes ao material bélico, como sua circulação em 
território nacional. (...) regulamentações atinentes ao registro e ao 
porte de arma também são de competência privativa da União, por 
ter direta relação com a competência de “autorizar e fiscalizar a pro-
dução e o comércio de material bélico” – e não apenas por tratar de 
matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 
22, I, da CF). Nesse sentido, compete privativamente à União, e não 
aos Estados, determinar os casos excepcionais em que o porte de 
arma de fogo não configura ilícito penal, matéria prevista no art. 
6º da Lei 10.826/2003.  [ADI 2.729, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar 
Mendes, j. 19-6-2013, P, DJE de 12-2-2014.]

A Lei citada no julgado acima (Lei Federal nº 10.826/2003) de 
fato explicita quais os casos excepcionais em que o porte de arma de 
fogo não configurará ilícito penal, dentre eles, o caso apresentado na 
proposição em análise:

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território 
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente 
constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas 
de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que 
couber, a legislação ambiental.

Nota-se que a proposição analisada não está criando mais um 
caso de porte de arma de fogo. A Lei Federal já permite o porte de arma 
de fogo para os integrantes das entidades de desporto legalmente 
constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas 
de fogo. O objetivo da proposição é reconhecer o risco da efetiva neces-
sidade do porte do atirador desportivo, não afrontando a Constitucional, 
nem conflitando com o regramento federal.

Outros estados da federação também já legislaram no mesmo 
sentido, a exemplo de Rondônia, por sua Lei Estadual nº 5.297/2022.

Sendo assim, o Projeto de Lei encontra amparo legal e constitu-
cional estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 114/2022, por não possuir 
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 114/2022, nos termos do 
voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Zé Inácio.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          

 Vota a favor                                             Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                       Deputado Zé Inácio 
Deputado Wellington do Curso                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 232 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 005/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que Altera o art. 210, da Lei Ordinária Estadual nº 6.107, de 27 de julho 
de 1994, para acrescer o inciso XXII, nos seguintes termos, e dá outras 
providências.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo acres-
centar o inciso XXII ao art. 210, da Lei Ordinária Estadual nº 6.107, 
de 27 de julho de 1994, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 210 (...)
                   (...)
XXII - violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício 

de sua função”.

Registra a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei 
visa garantir prerrogativas aos advogados, incluindo a vedação de vio-
lação ao direito previsto na Lei 8.906/1994 pelos servidores públicos 
no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão. É fato 
que esses profissionais exercem função essencial da justiça na defesa 
de interesses públicos e privados. 

Justifica ainda o autor da propositura, que a inserção no Esta-
tuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, Lei n.º 
6.107/1994, de vedação à violação das prerrogativas dos advogados 
caminha de mãos dadas com a ordem jurídica vigente, ao mesmo tempo 
em que, eleva as garantias constitucionais na defesa da ordem e garan-
tia da dignidade da pessoa humana. Essa justificativa por si só atende 
a pertinência da matéria.

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei Ordinária Estadual 
nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servido-
res Públicos Civis do Estado), com vistas a assegurar as prerrogativas 
dos direitos dos Advogados no exercício de suas funções, no âmbito da 
Administração Estadual.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2022, por não possuir 
vício formal de inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 233 /2022 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 025/2022, de autoria dos Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que veda os planos de saúde de limitar as consultas e sessões 
de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicoterapia no 
tratamento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de-
ficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e altas habilidades/
superdotação.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, é vedado aos planos de 
saúde de limitar consultas e sessões de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional e Psicoterapia no tratamento das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência física, intelectual, 
mental, auditiva, visual e altas habilidades/superdotação no Estado do 
Maranhão.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitu-
cionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequa-
da técnica legislativa das presentes proposições, nos âmbitos formal e 
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

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

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

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

  Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, 
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que 
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes 
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da pró-

pria constituição”2.
Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para 

a matéria. No caso em tela, os projetos que se apresentam são de Leis 
Ordinárias, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou re-
gimentais quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

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

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

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-
ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

Noutra quadra, no que toca ao arbitramento de multas e punições, 
estas decorrem naturalmente do poder de polícia estatal, estando dentro 
da razoabilidade e proporcionalidade haja vista que devem possuir con-

2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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teúdo didático para coibir a reincidência do comportamento reprovável, 
bem como possibilitar a prevenção de novas práticas consumeristas le-
sivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observa-
dos, entre outros, os critérios de: [...] 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obri-
gações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria prá-
tica da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência 
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores. 

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

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

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da 
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor 
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 025/2022, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 025/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                  
                                                                                                                                                                                                         
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Zé Inácio                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 237 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 003/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui o Dia do Engenheiro Am-
biental, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído no Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia Estadual do Engenheiro 
Ambiental”, a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de janeiro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que o Engenheiro 
Ambiental é o profissional responsável por desenvolver técnicas volta-
das para a preservação do meio ambiente e resolver problemas de ação 
do homem utilizando a tecnologia disponível e apropriada. A atuação do 
engenheiro ambiental deve basear-se no atendimento das preocupações 
ambientais consideradas em tratados internacionais. O engenheiro am-

biental também pode planejar, coordenar e administrar instituições de 
tratamento de esgoto, saneamento básico, redes de distribuição de água, 
coleta e descarte de lixo. Esse profissional preocupa-se em prever o im-
pacto ambiental causado por um empreendimento, para então diminuí-
-lo ou anulá-lo. Entre os impactos que são observados pelo engenheiro 
ambiental, estão a contaminação das bacias hidrográficas, desmatamen-
to, erosão do solo, poluição da água, emissão de gases de efeito estufa 
etc. Além das questões relacionadas ao meio ambiente, o engenheiro 
ambiental também deve pautar as questões sociais e o desenvolvimen-
to econômico, vinculando-o ao progresso e ao bem-estar coletivo. A 
rotina de trabalho de um engenheiro ambiental é bastante voltada para 
análise de problemas e proposta de soluções. Além disso, ele também 
pode desempenhar atividades como elaborar projetos, implantá-los e 
monitorá-los. O profissional enfrenta um mercado de trabalho amplo, 
com espaço na atuação de promoção de sustentabilidade, fiscalização 
de recursos ambientais, controle de resíduos e recuperação de áreas 
degradadas. A área de atuação de um engenheiro ambiental é bastante 
ampla. Esse profissional pode atuar em empresas públicas, privadas ou 
do terceiro setor, assumindo diferentes funções. O engenheiro ambien-
tal pode trabalhar em fábricas e indústrias dos mais variados tamanhos 
e segmentos, em empresas de consultoria, ONGs, empresas de servi-
ços, instituições de ensino e pesquisa, em empresas de investigação e 
averiguação, auditorias, prefeituras e secretarias públicas, entre outras. 
Além disso, o engenheiro ambiental pode se especializar em diferentes 
áreas, como hidráulica, análise de riscos ambientais, economia, capta-
ção e abastecimento de água, auditoria ambiental, construção, sistemas 
de monitoramento, energia, geotecnia, educação ambiental, gerencia-
mento de resíduos sólidos, uso do solo, saneamento básico e tratamento 
de esgoto, como bem esclarece o autor da propositura.

   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 
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 
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legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 003/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.      
                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Professor Marco Aurélio                                 
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 239 /2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 383, de 06 de maio de 
2022, enviada pela Mensagem nº 32/2022, que altera a Lei nº 11.367, de 
02 de dezembro de 2020, a Lei nº 11.625, de 15 de dezembro de 2021, 
e a Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 2021, passando a  vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 1º Ficam alterados o caput do art. 1º e o § 2º do art. 5º da 
Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado 
da                  Fazenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcela-
mento de Créditos Tributários, relacionados com o ICMS, com relação 
aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto de parcela-
mentos anteriores rescindidos ou ativos, espontaneamente denunciados 
pelo contribuinte, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda 
proveniente de lançamento de ofício efetuados após a ratificação do 
Convênio ICMS nº 79/2020, alterado pelo Convênio ICMS nº 22/2022, 
com redução de até 90% (noventa por cento) dos juros, multas e de-
mais acréscimos legais, observadas as condições e limites estabeleci-
dos nesta Lei, bem como os termos do referido Convênio e a legislação 
tributária estadual.

(...) 
Art. 5º (...) 
(...)
 § 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até 29 

de julho de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, 
obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79/2020, altera-
do pelo Convênio ICMS nº 22/2022, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ.” (NR) 

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

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

nente para exame e parecer.
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 

inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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

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

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

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

Diante do contexto, a relevância da matéria, reside na necessi-
dade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização do 
princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição 
da República.

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

No caso em espécie, a urgência, decorre do princípio da supre-
macia do interesse público, que demanda velocidade na realização de 

mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina administra-
tiva.

Portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requi-
sitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a le-
gitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentá-

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no pri-
meiro momento pode acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas politicas 
publica de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contri-
buinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 
2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 383, de 06 de maio de 

2022, enviada pela Mensagem Governamental nº 32/2022, demons-
tra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na 
adoção imediata da providência contida na proposição, uma vez que a 
medida do governo possui por escopo permitir que os contribuintes re-
gularizem sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, por meio de 
parcelamento de créditos tributários, anistia de multa e juros, referentes 
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação – ICMS, em virtude da crise econômica causada 
pela pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Corona-
vírus (SARS-CoV-2).

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências 
contidas no texto da Medida Provisória nº 383/2022, visa alterar o 
Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários 
relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), instituído pela 
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Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, para permitir alcançar os 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, com prazo 
máximo para adesão até dia 29 de julho de 2022.

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e in-
centivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto 
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do 
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Se-
não vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. [...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos ter-
mos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Dis-
trito Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: [...] 
IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-
-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em 
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos 
os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do 
Governo federal.[...] 

§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão 
unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial 
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos represen-
tantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do Convê-
nio ICMS nº 79/2020, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ma-
ranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir 
juros, multa se demais acréscimos legais, mediante quitação ou parce-
lamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada 
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), alterado pelos Con-
vênio ICMS nº 19, de 12 de março de 20213, Convênio ICMS nº 30, 
de 19 de março de 20214 e Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro 
de 20215 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

3  Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021: Dispõe sobre a 

adesão do Estado de Rondônia e altera o Convênio ICMS 79/20, que autoriza as 
unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e demais 
acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacio-
nados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da emergência em saúde 
pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na forma que 
especifica.

4   Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021: Altera o Convê-

nio ICMS 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar 
ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou par-
celamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os 
decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica.
 

5  Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021: Altera o Convê-

Contudo, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se 
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos 
ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica 
consoante o disposto no §6º do art. 150 da Carta Maior de 1988, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/1993.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 383/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 383/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Wellington do Curso                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 240 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 181/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Trans-
formar, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Ma-
ranhão.
nio ICMS nº 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispen-
sar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica. 
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Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-

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

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

O Instituto Transformar é uma entidade de cujo filantrópi-
co, assistencial e educacional sem qualquer caráter político ou par-
tidário e tem por objetivos apoiar e participar da elaboração de 
politicas públicas e de projetos que desenvolvam temas de saúde 
ação social e sustentabilidade, bem como colaborar com os entes 
federados o desenvolvimento de politicas públicas, programas e 
ações de medicina preventiva, diagnóstica e curativa.

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

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 181/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                             
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 244 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 

066/2021, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que “Institui 
a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas por Barra-
gens.”  

Através da Mensagem nº 030/2022, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o art. 47, caput e do art. 64, 
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, em 
epígrafe, por padecer de vício de inconstitucionalidade e por contrariar 
o interesse público.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado, que a proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objeti-
vo instituir a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas 
por Barragens (PEAB), tendo como objetivo resguardar os direitos das 
populações que sofrem direta ou indiretamente danos decorrentes de 
rompimento de barragens, discriminando os direitos das populações 
Atingidas por Barragens (PAB), como também, prevê a criação do Pro-
grama de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e 
estabelece regras de responsabilidade social.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o Projeto de 
Lei em questão, concretiza a um só tempo direitos constitucionais fun-

damentais, direitos humanos e a proteção ao meio ambiente para as 
futuras gerações, encontrando-se dentro do âmbito da regular conven-
cionalidade e da constitucionalidade.

Entretanto, pelas razões a seguir, partes do Projeto de Lei com-
portam veto. O Projeto de Lei nº 066/2021, assim dispõe:

Art. 1º (...)
Parágrafo único. As obrigações e direitos estabelecidos pela 

PEAB aplicam-se às barragens localizadas no Estado do Maranhão, 
construídas por entes públicos ou privados.

O parágrafo único, do art. 1º, do Projeto de Lei ao prever que as 
obrigações e os direitos estabelecidos pela PEAB aplicam-se às barra-
gens construídas tanto pelos entes privados como pelos entes públicos 
acabou por dar atribuição a entes públicos, inclusive aqueles em que 
pontua o Poder Executivo Estadual indo, portanto de encontro com os 
mandamento da Constituição Estadual, mais precisamente o que prevê 
o art. 43, os incisos III e V.

O parágrafo único do art. 3º menciona o Comitê Estadual, que 
estaria previsto no caput do mesmo artigo, o que não é verificado na 
redação deste, o que comporta o veto por interesse público, pela ausên-
cia de suporte literal a permitir a aplicação do parágrafo único.

O inciso V, do art. 6º, ao dispor acerca das indenizações pelas 
perdas materiais decorrentes do rompimento de barragens, acabou por 
trazer possível hipótese excludente de indenização.

Ocorre, que a responsabilidade civil por dano ambiental é objeti-
va, sendo contrário ao interesse público a promulgação de norma que 
crie excludentes que afastem a obrigação de indenizar, razões pelas 
quais oponho veto ao inciso V, do art. 6º do Projeto de Lei nº 066/2021.

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

Assim sendo, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do Chefe 
do Executivo Estadual ao parágrafo único do art. 1º, ao parágrafo único 
do art. 3º e ao inciso V, do art. 6º, do Projeto de Lei nº 066/2021, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade e por contrariar o interesse 
público. Portanto, as razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 066/2021, por padecer de vício de in-
constitucionalidade e por contrariar o interesse público.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de 
Lei nº 066/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Márcio Honaiser                                            
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 245 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
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360/2021, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que “Estabelece 
as diretrizes para a capacitação escolar de crianças e adolescentes para a 
identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso 
sexual”, com fundamento em alegado vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governa-
dor, argumenta que a inconstitucionalidade está presente no Projeto de 
Lei, vez que a Constituição Federal confere competência privativa à 
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, inciso 
XXXIV), o que foi feito através da aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em 1996, inclusive tendo o Ministério da 
Educação lançado parâmetros curriculares nacionais para criar conteú-
do comum de ensino nos diferentes entes federados, aos quais deve se 
submeter o Estado do Maranhão. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, ora vetado, de iniciativa parla-
mentar, tem como objetivo, conforme definido no seu art. 2º, levar co-
nhecimento sobre situações de violência intrafamiliar e abuso sexual às 
crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio das 
escolas da rede estadual.  

Para tal, a propositura aduz que a capacitação escolar deverá ser 
ministrada através de palestras com conteúdo que estimule a conscien-
tização, a identificação e a prevenção de situações que caracterizem vio-
lência intrafamiliar e abuso sexual, utilizando linguagem apropriada e 
adequada para cada idade escolar. 

Como podemos observar, o escopo da propositura é, em síntese, 
criar regras gerais, de natureza programática, voltadas à promoção de 
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, na medida em que 
promove a conscientização delas para que se evitem situações de vio-
lência intrafamiliar e abuso sexual. Possui amparo, portanto, na nossa 
Constituição Federal, que tutela a dignidade da pessoa humana, a pro-
moção do bem comum e a solidariedade, valores que constituem fun-
damentos e objetivos da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso 
III; art. 3º, incisos I, IV)

Destarte, é plenamente possível, à luz do ordenamento jurídico 
vigente, que, a partir de projeto de lei de iniciativa parlamentar, se-
jam fixadas diretrizes, ou mesmo criadas obrigações compatíveis com 
a atuação já prevista para órgãos da administração pública, ainda que 
gerem despesas públicas. Nesse sentido, o julgado abaixo transcrito:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origem 
parlamentar que institui Campanha permanente de orientação, cons-
cientização, combate e prevenção da dengue nas escolas do Município 
de Conchal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inexistência de vício 
de iniciativa: o rol de iniciativas legislativas reservadas ao chefe do 
Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Es-
tadual. Inexiste ofensa às iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do 
Executivo, ademais, em razão da imposição de gastos à Administração. 
Precedentes do STF. Não ocorrência de ofensa à regra da separação 
dos poderes. Inexistência de usurpação de quaisquer das competências 
administrativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, previstas no 
artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes des-
te Órgão Especial. Improcedência da ação. (TJSP, ADI nº 2056678- 
45.2016.8.26.0000, j. 24/08/16 - negritos acrescentados)

Isto posto, deve-se destacar que a Constituição da República con-
feriu máxima prioridade à efetivação dos direitos das crianças e adoles-
centes, conforme expressa redação do art. 227 da Constituição Federal, 
senão vejamos: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”

Ante o exposto, adotando o entendimento de precedentes do Su-
premo Tribunal Federal acima descrito, no qual permite que projeto de 
lei de iniciativa parlamentar fixe diretrizes, ou mesmo crie obrigações 
compatíveis com a atuação já prevista para órgãos da administração 
pública, ainda que gerem despesas públicas, opinamos pela REJEIÇÃO 

do Veto aposto ao Projeto de Lei nº 360/2021.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela REJEIÇÃO DO VETO TO-

TAL aposto ao Projeto de Lei nº 360/2021, pelas razões apresenta-
das.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
360/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.                                                                        

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                              
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Zé Inácio                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 246 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 249/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que Dispõe sobre a criação e transformação de cargos em comissão no 
Quadro de Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado no Quadro 
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do Ma-
ranhão, 01 (um) cargo comissionado de Vice-Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, Simbologia ISOLADO 1, de livre nomeação 
e exoneração.

Prevê ainda a propositura, que ficam transformados do Quadro 
de Pessoal Temporário da Estrutura Administrativa da Assembleia Le-
gislativa, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do 
Maranhão, 01 (um) cargo comissionado de Assessor Especial Legis-
lativo, Simbologia DGA, 02  (dois) cargos comissionados de Assessor 
de Logística e Transporte, Simbologia DAI-4, em 14 (quatorze) cargos 
comissionados de Auxiliar Técnico, Simbologia DAI-4, declarados de 
livre nomeação e exoneração.

Vale ressaltar, que as despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa, a 
teor do que dispõe o art. 4º, da presente propositura de Lei.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
(...)
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos, senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembleia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
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dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a alteração, trans-
formação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal Permanente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o Projeto de 
Lei, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e 
regimentais desta augusta Casa.

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

nº 249/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade, na forma do texto original

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 249/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de maio de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wellington do Curso                                      
Deputado Professor Marco Aurélio                                
Deputado Márcio Honaiser                                             
Deputado Zé Inácio                                                        

RESENHA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 
NOMEADA PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO., REALIZA-
DA AOS DIAS 24 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, ÀS 
09:00 HORAS, NO PLENÁRIO NAGIB HAICKEL DA AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.                                                                                                                  
. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - PRESIDENTE
CIRO NETO 
JOTA PINTO 
SOCORRO WAQUIM
WELLINGTON DO CURSO 
                          
PAUTA REUNIÃO:
PARECER VERBAL - Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIO Nº 249/2022, que dispõe sobre a criação e transformação 
de cargos em comissão no Quadro de Pessoal Temporário da Estrutura 
Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO 
DECISÃO: APROVADO por   unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 24 de maio de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 14/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS-
PORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUÍS - SET. OBJETO: Pror-
rogação do presente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 
19 de maio de 2022 e término em 18 de maio de 2023.  DO VALOR:  
Tendo em vista o Decreto n.º57.634/2022 de 25.02.2022, que reajustou 
as tarifas da linhas do Sistema Regular de Transportes Coletivos Urba-
nos de São Luís, o valor total do contrato passará de R$ 1.864.800,00 
(um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais) para 
R$ 1.965.600,00 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil e seis-
centos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa; PROJETO ATIVIDADE: 4675- Au-
xílio Transporte; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – 
Atuação Legislativa; Subação: 000008 - Atuação Legislativa no Estado 
do Maranhão; Natureza de Despesas: 33.90.49.01 – Auxílio Transporte; 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro- 
Exercício Atual; Histórico: Prorrogação do Contrato 14/2021 para servi-
ços de fornecimento cartão de vale transporte. NOTA DE EMPENHO: 
Para cobertura das despesas relativas ao presente Aditivo no corrente 
exercício, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho 
nº 2022NE000964, datada de 29/04/2022, no valor de R$ 1.030.000,00 
(um milhão e trinta mil reais), à conta da Dotação Orçamentária acima 
especificada. BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administra-
tivo nº 0675/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 17/05/2022. ASSI-
NATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão 
- Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA – SINDICATO 
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DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO 
LUÍS - SET, CNPJ nº 05.750.146/0001-78. São Luís–MA, 23 de maio 
de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N.º 11/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA-
RANHÃO e EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do presente 
contrato em 12 (doze) meses, com início em 28 de maio de 2022 e 
término em 27 de maio de 2023. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesas: 33.90.40.16 – Outsourcing de Impressão; Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (Informática); Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro; Histórico: Objeto: Prestação de serviços de impressão e 
reprografia corporativa ou outsourching para a Assembleia Legislati-
va. Instrumento Legal: Contrato n.º 11/2018. Valor do Contrato: R$ 
176.820,84 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta 
e quatro centavos). Fiscal: Jéssica Matos Oliveira. Informações Com-
plementares: valor global referente à renovação de contrato por mais 12 
meses. DA NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho 
nº 2022NE001030 datada de 06/05/2022, no valor de R$ 104.619,10 
(cento e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos), à conta 
da Dotação Orçamentária acima especificada.  BASE LEGAL:  Lei 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1038/2022-AL. DATA DA 
ASSINATURA: 17/05/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e CONTRATADA - EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS 
SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 05.060.367/0001-14. 
São Luís–MA, 23 de maio de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 040/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e DEURB CONSULTORIA EIRELI. OBJETO: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato, cuja 
redação passa a ser a seguinte: A contratada fica obrigada a executar 
o objeto deste Contrato no prazo máximo de 90 (noventa) dias, con-
tados a partir da data da assinatura da ordem de serviço. CLÁUSU-
LA SEGUNDA – Fica prorrogado o prazo de entrega em 90 (noventa) 
dias, com início em 02 de março de 2022 e término em 31 de maio 
de 2022. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 1767/2020-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 
02/03/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Jussara 
Martins Nogueira representando a empresa DEURB CONSULTORIA 
EIRELI, CNPJ nº 30.143.812/0001-57. São Luís–Ma, 24 de maio de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2022 - AL. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA (CEN-
TRO ELÉTRICO) firmam entre si o presente Contrato, formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 0177/2022–ALEMA, mediante 
contratação direta, por dispensa de licitação. OBJETO: Aquisição de 
lâmpadas especiais para atender as atuais necessidades do mezanino do 
Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assem-
bleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legis-
lativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão 
Legislativa; Natureza das despesas: 33.90.30.26 – Material elétrico e 
eletrônico; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte: 
01.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000; DO VA-
LOR: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). NOTA DE EMPE-
NHO: Para cobertura das despesas relativas à aquisição do objeto deste 
Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida em 06.04.2022 
pela Assembleia Legislativas a Nota de Empenho nº 2022NE000778, 
no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) à conta da do-
tação orçamentária acima especificada. VIGÊNCIA: Por se tratar de 
fornecimento de bem, o prazo de vigência do Contrato será ate o final 
do corrente exercício financeiro, encerrando-se em 31 de dezembro de 
2022, contada da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 
18/05/2022. BASE LEGAL: art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e Proces-
so Administrativo 0177/2022-ALEMA. ASSINATURAS: CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino 
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
e J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA (CENTRO 
ELÉTRICO), CNPJ n.º 07.049.976/0001-06 – CONTRATADA. São 
Luís (MA), 23 de maio de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 21/2022. CONTRA-
TANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. CONTRATADO(A): ÁGUA E VIDA COMÉRCIO E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. OBJETO: prestação de serviços 
técnicos profissionais em manutenção preventiva e corretiva de poço ta-
bular profundo artesiano, com limpeza e desinfecção dos reservatórios 
inferiores e superiores de armazenamento de água potável, na sede da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Palácio Manoel Be-
ckman), na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Bairro 
Calhau, São Luís, e em sua sede social, no município de Paço do Lu-
miar/MA, conforme quantidade e especificações constantes no termo de 
referência. Incluem-se na manutenção o fornecimento e instalação de 
peças, materiais e equipamentos que se fizerem necessários, conforme 
os anexos constantes no Termo de Referência. PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 189.200,00 (cento e oitenta e nove mil 
e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gesto-
ra: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 - Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Re-
cursos Ordinários do Tesouro.  Natureza da Despesa: 33.90.39.26–
reparos, manutenção e conservação de móveis e instalações de equi-
pamentos em geral. Histórico: prestação de serviços de manutenção 
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preventiva e corretiva de poço tubular profundo, com limpeza e desin-
fecção. Empenho de despesa: 2022NE001055. BASE LEGAL: Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1922/2020-AL.  DATA 
DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/05/2022. ASSINATURAS: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e Paulo César Malheiros Carneiro repre-
sentando a empresa ÁGUA E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, CNPJ nº 63.420.178/0001-01. São Luís – MA, 24 de 
maio de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1269/2022-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de 
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da 
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de 
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 1269/2022-ALE-
MA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação direta 
com a empresa L K A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGO-
CIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ n° 18.500.164/0001-43, 
para efetivação das inscrições de servidoras desta Casa Legislativa para 
participarem do “CONBRAS 2020 – Congresso Brasileiro do Secre-
tariado Executivo e Chefes de Gabinete: Desafios do Século 21”, no 
valor total de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), visando 
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedi-
mentos, buscando maiores e melhores resultados dos profissionais na 
execução dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação 
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição 
para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL 
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 20 de maio de 2022. Deputado Othe-
lino Neto. Presidente ALEMA 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


