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ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA - 06.07.2021 - (TERÇA-FEIRA)

I - PARECER EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO
1. PARECER Nº 556/2021 DA COMISSÃO DE CONS-

TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL 
AO  PROJETO DE LEI Nº 506/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
ADELMO SOARES, QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE 
DISQUE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS E ABANDONO DE ANI-
MAIS.RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. APROVADO 
O P.L. VAI A SANÇÃO.

II – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

2. PROJETO DE LEI Nº 310/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, ORGANIZADA 
NA FORMA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
(SUAS). COM PARECERES  FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES; E DE ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES  DO TRABA-
LHO – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. APROVADO A 
SANÇÃO. 

3. PROJETO DE LEI Nº 323/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O “AUXÍLIO CUIDAR”, 
DESTINADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 
DE ORFANDADE BILATERAL NO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECER FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA–RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO ROBERTO 
COSTA. APROVADO A SANÇÃO.

4. PROJETO DE LEI Nº 308/2021, DE AUTORIA DO TRI-
BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE TRA-
TA DE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 9.936, DE 22 DE OUTUBRO DE 
2013, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATI-
VA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

5. REQUERIMENTO N° 236/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SUB 
TENENTE LOURIVAL E AO SARGENTO NUNES E TODA SUA 
GUARNIÇÃO, DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO DE 
PERI MIRIM. 

6. REQUERIMENTO N° 268/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVI-
DA MENSAGEM AO SENHOR CARLOS EDUARDO PEREIRA 
FRANÇA, PARABENIZANDO-O PELA POSSE NO CARGO DE 
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO MARANHÃO, CO-
ROANDO UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO FRUTO DOS BONS 
SERVIÇOS PRESTADOS AQUELA INSTITUIÇÃO.  

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 255/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, SENHOR ADILSON MACHA-
DO, SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS 
PELOS QUAIS HÁ TERCEIRIZADOS OCUPANDO VAGAS DE 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE, EM CLARA 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO. TRANSFERIDO DA SES-
SÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.

8. REQUERIMENTO Nº 264/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, AO MINISTRO DA SAÚDE, 
SENHOR MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES, 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES AO CRONOGRA-
MA DE ENVIO DAS VACINAS, D-01 E D-02, CONTRA COVID-19, 
AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. 

9. REQUERIMENTO Nº 365/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE SEJA EN-
VIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR 
MANOEL MARIA ALVES PINTO (MANELIN DO SUCUPIRA), 
PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 29 DE JUNHO 
DE 2021. 

MENSAGEM Nº 070/2021   
São Luís, 06 de Julho de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e 
do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por 
ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 167/2021, que ins-
titui a Semana Desportiva Dedicada ao Idoso, no Estado do Maranhão, 
e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
167/2021, que institui a Semana Despor-
tiva Dedicada ao Idoso, no Estado do Ma-
ranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
167/2021.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, propõe que seja instituí-

da no Estado do Maranhão a Semana Desportiva Dedicada ao Idoso, 
com o fim de estimular e motivar órgãos públicos e privados, visando 
a realização e divulgação de eventos esportivos que propiciem melhor 
qualidade de vida ao idoso e sua integração à comunidade em que vive.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que veicula comando normativo de mesmo conteúdo 
ao constante na Lei nº 11.484, de 24 de maio de 2021, que também Ins-
titui a Semana desportiva dedicada ao Idoso, nos seguintes termos:

LEI Nº 11.484, DE 24 DE MAIO DE 2020.

Institui a Semana Desportiva dedi-
cada ao Idoso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço sa-
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ber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no Estado do Maranhão, a Semana Des-
portiva dedicada ao Idoso, a ser comemorada, anualmente, na primeira 
semana do mês de outubro.

Parágrafo único.  Para efeitos desta Lei, idoso é a pessoa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 1º da Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Art. 2º A Semana Desportiva de que trata esta Lei passa a integrar 
o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Art. 3º A Semana Desportiva dedicada ao Idoso tem como obje-
tivos:

I - estimular e motivar órgãos públicos e privados visando à pro-
moção, realização e divulgação de eventos esportivos que propiciem 
melhoria na atividade física e mental dos idosos; e

II - promover ações de socialização e cidadania objetivando a 
integração do idoso à comunidade em que vive.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Desse modo, por não trazer qualquer novidade jurídica capaz de 

justificar seu prosseguimento nas demais fases do processo legislativo, 
forçoso reconhecer que é contrária ao interesse público a sanção de 
proposta legislativa que reproduz comando normativo idêntico à norma 
jurídica já existente. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 167/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 06 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 330 /2021

“Reconhece o artesanato produ-
zido e comercializado diretamente pelas 
comunidades indígenas como de rele-
vante interesse cultural do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art. 1º Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado 
do Maranhão o artesanato produzido e comercializado diretamente por 
integrantes das comunidades indígenas.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se co-
munidades indígenas aquelas organizadas nos municípios de forma co-
letiva, reconhecidas pelas respectivas entidades de representação, entre 
elas a Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas para Po-
vos Indígenas – COEPI no âmbito da Secretaria de Estado dos Direi-
tos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e a FUNAI- Fundação 
Nacional do Índio.

Art. 2º O Estado poderá, em parceria com os municípios, estabe-
lecer políticas de acolhimento e organização para a comercialização do 
artesanato da cultura indígena em seu território e/ou espaços públicos.

Art. 3º As despesas decorrentes da implantação desta lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 25 de junho de 2021.  - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
                      
No Maranhão, a população indígena corresponde a 0,5% da po-

pulação total, ocupando o estado a décima colocação no ranking de 
proporção indígena nos estados e segunda no Nordeste e 4,3% da popu-
lação total de indígenas no país. De acordo com o Censo Demográfico 
de 2010 do IBGE, a população dos povos indígenas maranhenses en-
contrava-se assim distribuída, sendo os guajajaras um dos mais nume-
rosos do Brasil (ocupando a sexta posição). 

Para examinar essa realidade faz-se necessário um reconheci-
mento dos povos indígenas e seus traços culturais bastante diversos, 
tendo a terra como ente sagrado e não simplesmente um meio de sub-
sistência – “é suporte da vida social e está diretamente ligada ao sis-
tema de crenças e conhecimento”. (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades 
Indígenas In: FUNAI). A Constituição Federal de 1988 reconhece esta 
relação (das comunidades indígenas com a terra) e trata o assunto de 
forma relevante, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 231, CF/88 
quando refere-se ao conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios como: “aquelas por eles habitadas em caráter permanente(…), 
utilizadas para suas atividades produtivas(…), imprescindíveis à pre-
servação dos recursos ambientais e necessárias ao seu bem-estar e a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. 

Atualmente existem 488 terras indígenas regularizada que re-
presentam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos 
os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é 
resultado do processo de reconhecimento dessas terras indígenas, ini-
ciadas pela Funai, principalmente, durante a década de 1980, no âmbito 
da politica de integração nacional e consolidação da fronteira econômi-
ca do Norte e Noroeste do Pais.  Muitas comunidades indígenas orga-
nizadas têm uma produção de artesanatos para a manutenção de seus 
núcleos familiares de forma rústica e manual. Muitos povos indígenas 
valorizam os objetos adornados, cujas técnicas de confecção e estilos se 
diferenciam entre si. Alguns são exímios ceramistas, outros se destacam 
na arte de esculpir em madeira e há, ainda, os que possuem um sistema 
de embelezamento e de se relacionar por meio do corpo com pinturas 
sofisticadas. Contudo, a produção de artesanato realizada pelos inte-
grantes de tais comunidades, encontra dificuldades de comercialização, 
pois de modo geral, não há políticas públicas capazes de absorver a 
demanda e encaminhá-la de forma adequada no comércio local.

Nesse sentido, estou propondo um projeto de lei que trata da ne-
cessidade de políticas públicas quanto ao reconhecimento da produção 
artesanal indígena, como patrimônio de relevante interesse cultural do 
Maranhão. Também estamos indicando a possibilidade de parcerias en-
tre o estado e os municípios, visando o acolhimento de sua condição 
nômade, bem como, que os entes organizem a comercialização de tais 
artesanatos. Diante do exposto, solicito aos pares o apoio e aprovação 
do PL em tela, para o fortalecimento das comunidades indígenas, viabi-
lizando sua subsistência na organização econômica e cultural de nosso 
Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 25 de junho de 2021.  - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI Nº 331 /2021

“Institui o Programa Cuidar Me-
nina/Mulher, e dá outras providências 
no âmbito do Estado do Maranhão”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art. 1º Institui o PROGRAMA ESTADUAL CUIDAR MENI-
NA/MULHER MARANHENSE, com objetivo de realizar a distribui-
ção de kits de higiene íntima para as estudantes da rede pública.

Art. 2º O Programa será desenvolvido no âmbito da Rede Esta-
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dual de Ensino com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e da 
Secretaria de Estado de Saúde com a finalidade da distribuição de itens 
de higiene menstrual para adolescentes carentes. 

Parágrafo único: A distribuição será nas escolas da rede pública, 
a partir de distribuição de kits que possuam materiais necessários para 
a higiene e também materiais informativos diversos sobre a saúde da 
mulher. Para o cumprimento deste artigo, a Equipe Gestora da Unidade 
Escolar poderá cadastrar as adolescentes em período menstrual para o 
recebimento destes kits de higiene íntima.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 25 de junho de 2021.  - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
                      
Este projeto de lei propõe a criação do Programa Cuidar Menina/

Mulher que visa cuidar da saúde da mulher adolescente desde o início 
do período menstrual, com a distribuição de kits de higiene íntima, ob-
jetivando os cuidados com as saúdes e a diminuição da evasão escolar.

Combater essa precariedade, identificada como a falta de acesso 
ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higie-
ne e outros recursos necessários, reduzindo também as faltas em dias 
letivos de educandas em período menstrual, e por decorrência, evitar 
prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar. Visando assim evitar 
constrangimentos para as mulheres que não têm condições de comprá-
-los, fazendo uso de outros itens não convencionais de higiene pessoal 
que causam danos à saúde

A dificuldade de acesso a esses recursos de higiene intima da 
menina/mulher podem ser fatores de estigma e discriminação, levan-
do muitas vezes à evasão escolar. Muitas meninas ainda sofrem com 
estigmas relacionados à menstruação, o que tem grande impacto em 
sua autoestima para toda a vida. Além disso, traz consequências para a 
socialização com sua família e seus pares, muitas vezes refletindo, in-
clusive, na vida escolar, especialmente entre adolescentes, levando até 
ao abandono dos estudos. Por isso, é essencial que tenham condições 
dignas de higiene, e que a discussão seja feita abertamente na sociedade 
para impulsionar melhorias 

Por isso, a Presente Proposta de Lei, é e será a nossa luta para 
que a dignidade dessas meninas/mulheres, visando facilitar os cuida-
dos à saúde, bem como possibilitar o acompanhamento discreto e se-
guro às jovens beneficiárias. Cabe destacar, que cotidianamente muitas 
unidades escolares já realizam acompanhamento, por ser sabido que 
diariamente muitas meninas por não terem conhecimento menstruam 
na unidade escolar, sem ter o material necessário para o seu cuidado.

Diante do exposto, é que peço a colaboração nos colegas parla-
mentares, que avalie nossa propositura que consideramos de extrema 
importância pois não é apenas a distribuição de kit de higiene intima, 
mas também uma forma de levar dignidade e esperança a essas mulhe-
res.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 25 de junho de 2021.  - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI Nº 332 / 2021

“Dispõe sobre Política de Huma-
nização no relacionamento de pacientes 
internados em decorrência do novo coro-
navírus (covid-19) com seus familiares e 
dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída política de humanização do relaciona-
mento de pacientes internados em decorrência do novo coronavirus 

(COVID-19) com seus familiares, a ser observada por todas as institui-
ções de saúde, públicas e privadas, do Estado do Maranhão.

Art. 2º - A política de humanização do relacionamento dos pa-
cientes internados com Covid-19 com os seus familiares tem como ob-
jetivo principal possibilitar o contato periódico entre eles, por meio de 
visitas virtuais (chamadas de vídeo), fortalecendo o vínculo e garantin-
do esse apoio psicológico ao paciente durante sua internação.

Art. 3º - As visitas virtuais consistem nas chamadas de vídeo e 
deverão ser realizadas sempre que o paciente tiver condições de fala, ou 
visão, ou audição e em comum acordo com a família.

§1º. A comunicação também servirá como canal de comunicação 
para esclarecimentos sobre a evolução clínica e o processo de 
recuperação do paciente.

§2º. As visitas virtuais deverão ser realizadas diária e 
periodicamente, por meio de dispositivo conectado à internet, de forma 
planejada estabelecendo um fluxo de interação entre a equipe, a família 
e o paciente.

Art. 4º - Para efetivação da Política de Humanização no relacio-
namento, a instituição de saúde deverá:

I – inserir o paciente no protocolo COVID-19 da instituição de 
saúde em que estiver internado;

II – identificar o familiar responsável, coletando nome completo 
e 1 a 2 números de telefone, incluindo aplicativos de troca de mensa-
gens instantâneas;

III – explicar a rotina de comunicação, horários das visitas vir-
tuais, funcionamento dos boletins médicos e seus horários, fluxo de dú-
vidas e notícias inesperadas para o responsável principal;

§1º. A rotina de comunicação dos pacientes internados e 
seus familiares, estará vinculada a classificação dos pacientes “com 
capacidade” ou “sem capacidade” para comunicação efetiva.

§2º. A realização da chamada de vídeo dependerá da vontade do 
paciente em realizá-la, devendo a pratica ser incentivada pela equipe de 
saúde responsável, respeitando-se a autonomia do paciente.

§3º. A chamada de vídeo poderá ser realizada mesmo na 
ocorrência do paciente estar sedado ou que não haja a possibilidade de 
comunicação efetiva, caso seja este o desejo da família, inclusive para 
efeitos de despedida, no caso de morte iminente.

§4º. Na completa impossibilidade da realização de visitas virtuais, 
a comunicação poderá ser realizada por meio de ligação telefônica ou 
mensagem por aplicativos de mensagens instantâneas.

§5º. O responsável identificado nos termos do inciso II deste 
artigo se responsabilizará por reunir os demais familiares para as visitas 
virtuais e ou transmitir os informes aos mesmos.

Art. 5º - Caberá às instituições de saúde, públicas ou privadas, a 
operacionalização e apoio operacional e logístico necessários à imple-
mentação desta lei, inclusive a aquisição de equipamentos e contratação 
de serviços, respeitando obrigatoriamente, às leis e regulamentos exis-
tentes para o uso da internet e os princípios constitucionais da Admi-
nistração Pública.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias 
após a sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 01 de Julho de 2021. - Ana do Gás - DEPUTA-
DA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Diante da atual crise grave decorrente da pandemia pelo CO-
VID-19, diversos cenários devem ser traçados e não há apenas um ca-
minho possível. No manejo das situações de crise, devemos considerar 
o enorme potencial de sofrimento dos diversos personagens envolvidos, 
desde pacientes e familiares até profissionais que compõe a equipe de 
saúde. A viabilização de uma comunicação efetiva direta entre os fami-
liares e os pacientes internados, por meio de videochamadas diminui 
muito a ansiedade da internação e a ansiedade dos familiares também e 
contribui positivamente no tratamento e recuperação do paciente.
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A humanização é muito importante no processo de internação 

(pela covid-19), visto que o isolamento é absolutamente necessário. 
Serve para minimizar o sofrimento causado pelo processo de internação 
e o desgaste emocional, bem como o sofrimento relacionado ao isola-
mento, evitando o surgimento de quadros de transtornos depressivos e 
de ansiedade. Assim a proposta é otimizar e humanizar a comunicação e 
acolhimento dos pacientes e familiares afetados pela doença, e também 
propor meios que viabilizem o atendimento psicológico de pacientes 
e familiares, que por motivos de segurança, as políticas de visita a pa-
cientes internados diagnosticados com o novo coronavírus são bastante 
restritivas, algo que, segundo relatos publicados nas redes sociais e nos 
veículos de imprensa, causa bastante angústia tanto em quem está doen-
te, quanto em seus respectivos familiares.

Neste contexto, sugiro a presente propositura, com o intuito de 
permitir que sejam realizadas visitas virtuais, por meio de videocha-
madas. Dentre outros mostra que tal experiência aumenta a imunidade 
emocional e, assim, colabora com a saúde dos pacientes. Vale ressal-
tar que a presente propositura surgiu por meio de inúmeros relatos de 
parentes que estão sofrendo com esta situação adversa dos protocolos 
hospitalares.

Por todo, requer-se a aprovação pelos Nobres Pares deste Projeto 
de Lei em tela. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 01 de Julho de 2021 - Ana do Gás - DEPUTA-
DA ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 333 /2021

Dispõe sobre a Política Estadual 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Estadual de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política Estadual 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
intersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria Estadual de 
Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias 
ou órgãos estaduais, em especial a Secretaria de Estado de Saúde, a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Estado 
de Cultura e a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-

duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Estadual de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.
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Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, proponho o projeto que institui a Po-
lítica de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual visa reparar 
esse grave problema. A proposta define princípios e ações para a for-
mulação e implementação de políticas públicas para evitar que os alu-
nos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os objetivos, está 
prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma 
intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

Para o dinamismo da Política, segundo o projeto, serão empreen-
didos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos munici-
pais, estaduais e federais, bem como entidades não-governamentais, da 
sociedade civil e da iniciativa privada. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres pú-
blicos por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações 
em pastas e estruturas já existentes. 

Visto o exposto, em defesa da desburocratização da vida do ma-
ranhense, pleiteio aos pares o apoio a presente proposta.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 334 /2021

Dispõe sobre a disponibilização 
gratuita de teste de anticorpos neutrali-
zantes para pessoas maiores de 60 anos 
que foram imunizadas no âmbito do esta-
do do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º O Poder Público, por meio da Secretaria Estadual de Saú-
de, passará a disponibilizar gratuitamente Teste de Anticorpos Neutra-
lizantes para pessoas maiores de 60 anos que foram imunizadas no âm-
bito do Estado do Maranhão, comprovando-se com o documento oficial 
de vacinação.

Art. 2º - O resultado do Teste de Anticorpos Neutralizantes terá 
que ser atestado por 2 (dois) médicos especialistas da rede pública ou 
conveniada ao SUS para que seja autorizada o reforço vacinal.

Parágrafo Único - O reforço vacinal de que trata o “Caput” deste 
artigo garante o direito a pessoa que se imunizou e que não produziu 
anticorpos ter o direito de ser vacinado novamente por outra marca de 
imunizante.

Art. 3º - O Estado poderá estabelecer cooperação técnica com 
os Municípios na realização do Teste de Anticorpos Neutralizantes e o 
reforço vacinal.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, nos termos 

de sua competência, promovendo um amplo chamamento para a reali-
zação do teste e reforço vacinal, para aqueles que se imunizaram e não 
produziram anticorpos.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei busca garantir a disponibilização de Tes-
tes de Anticorpos Neutralizantes para as pessoas que foram imunizadas 
e não adquiriram anticorpos para combater a doença.

Vale ressaltar que os primeiros casos de Covid-19 foram identifi-
cados em dezembro de 2019, em Wuhan, cidade da província de Hubei, 
China. Após um ano, tempo recorde, a primeira vacina contra o Sars-
-Cov-2 estava sendo aplicada no Reino Unido.

No Brasil, a primeira vacina foi aplicada no dia 17 de janeiro 
de 2021. Assim, a partir desse momento iniciou-se a vigilância epide-
miológica de eventos adversos pós-vacinação. Enfatiza-se que é muito 
importante esse acompanhamento da eficiência da vacina, mesmo após 
os estudos clínicos. Trata-se da farmacovigilância, que possibilita maior 
conhecimento sobre a segurança e eficácia do produto.

Nesse contexto, importante mencionar a ocorrência de diversos 
casos divulgados na mídia em que a pessoa que recebeu a vacina contra 
a Covid-19 não desenvolveu anticorpos neutralizantes mesmo após a 
administração de duas doses de vacina. Há indícios que alguns imuni-
zantes não estão conferindo resposta imunogênica adequada, principal-
mente em idosos.

A falha vacinal normalmente baseia-se em dois aspectos. Pode 
estar relacionada a fatores envolvendo a vacina ou o indivíduo que re-
cebeu o imunizante. Nesta última hipótese, o estado imunológico do 
paciente, idade ou fatores genéticos podem justificar a falha no desen-
volvimento da proteção adequada. Tal situação é bastante grave, pois 
justamente aqueles indivíduos com maior risco para o desenvolvimento 
da forma grave da Covid-19 podem não estar suficientemente protegi-
dos, ou seja, os idosos e pessoas com comorbidades.

Ressalta-se então a importância de que sejam dosados os anticor-
pos neutralizantes, teste sorológico que avalia a capacidade de inibição 
de anticorpos anti-Spike de bloquear a interação com o receptor celular 
humano, que então evita a entrada do vírus na célula humana.

Sabemos que esse exame mostra a proteção do indivíduo em 
dado momento, pois esses anticorpos podem reduzir com o tempo. Con-
tudo, pode indicar a necessidade de aplicação de um boost vacinal. Esse 
reforço pode ser fundamental para conferir melhor proteção, principal-
mente para pacientes idosos e imunossuprimidos.

Assim, considerando-se a importância do teste para dosagem de 
anticorpos neutralizantes, apresento este projeto de lei para que as pes-
soas maiores de 60 anos que foram imunizadas possam ter acesso ao 
Testes de Anticorpos Neutralizantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 335 / 2021

Declara de Utilidade Pública Esta-
dual o Instituto Internacional – AVANTT. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de Utilidade Pública Estadual o Instituto 
Internacional – AVANTT.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O Instituto Internacional – AVANTT, situado na cidade de São 
Luís, Estado no Maranhão, à Rua Almeida Garrett, n° 04, quadra 033, 
n 4-a, bairro Coroado, CEP: 65.042-145.  É uma instituição sem fins 
lucrativos e de características filantrópicas, com duração por tempo in-
determinado, com jurisdição e atuação em todo Estado do Maranhão, 
fundada em 16 de maio de 2013.

Tem por objetivo dar assistência à carência humana em suas mais 
diversas fases, promover a inserção dos membros nas Políticas Públicas 
de Direitos Humanos que são direitos básicos que assistem os cida-
dãos, desenvolvendo parcerias, projetos, programas e realizando cursos 
profissionalizantes, assegurando, fiscalizando e assessorando o cumpri-
mento dos Direitos Humanos dos cidadãos.

Uma das principais funções do instituto é prestar serviços de 
apoio e assistência a comunidade, com cursos e atividades direcionadas 
a arte, segurança, cultura, educação, saude, esporte e lazer.

Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos no-
bres pares, para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 337/2021

Institui a Semana Estadual do In-
centivo ao Ciclismo no Maranhão e dá 
outras providências. 

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual do Incentivo ao Ciclis-
mo no Maranhão, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana 
do mês de novembro. 

Art. 2º A Semana Estadual do Incentivo ao Ciclismo passa a inte-
grar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão. 

Art. 3º A Semana Estadual do Incentivo ao Ciclismo tem como 
diretrizes e objetivos: 

I - promover debates, reflexões e eventos sobre a mobilidade sus-
tentável e segurança de ciclistas no trânsito, motivando soluções inova-
doras de gestão pública; 

II - incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte; 
III - estimular o uso da bicicleta como atividade desportista, de 

lazer e recreativa; 
IV - sensibilizar a sociedade, os empreendedores privados e os 

gestores públicos dos benefícios socioeconômicos da prática do ciclis-
mo, sobre a segurança no trânsito e os direitos dos ciclistas; 

V - contribuir para a mobilização em prol da ampliação da malha 
cicloviária no Estado e da afirmação da bicicleta como modal integrado 
ao sistema de transporte; 

VI - sensibilizar a sociedade, os empreendedores privados e os 
gestores públicos sobre a prática do ciclismo como contribuição rele-
vante à saúde pública e à sustentabilidade socioambiental; 

VII - apoiar iniciativas da sociedade na área e os movimentos de 
ciclo ativismo. 

Art. 4º Durante a Semana de que trata esta Lei, o Estado poderá 
apoiar e desenvolver atividades como palestras, seminários, encontros, 
eventos educativos, culturais, esportivos e recreativos, entre outros, 
com a finalidade de conscientizar sobre a importância do uso da bi-
cicleta como meio de locomoção, segurança no trânsito e direitos dos 
ciclistas, qualidade de vida associada ao esporte e lazer e mobilidade 
sustentável, bem como apoiar iniciativas da sociedade e dos movimen-
tos ciclo ativistas no Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 338/2021

Determina que hospitais e mater-
nidades, localizados no Estado do Mara-
nhão, ofereçam aos pais e/ou aos respon-
sáveis de recém-nascidos orientações e/
ou treinamento para primeiros socorros 
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em caso de engasgamento, aspiração de 
corpo estranho e prevenção de morte sú-
bita. 

Art. 1º Fica determinado que hospitais e maternidades, localiza-
dos no Maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em caso 
de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte 
súbita. 

§ 1º As orientações e/ou o treinamento serão ministrados antes da 
alta do recém-nascido. 

§ 2º É facultado aos pais e/ou aos responsáveis a adesão ao 
treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades. 

Art. 2º Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visí-
vel, cópia da presente Lei para que todos os pais e/ou os responsáveis de 
recém-nascidos tomem conhecimento do treinamento oferecido. 

§ 1º Os hospitais e maternidades deverão informar aos pais e/ou 
aos responsáveis de recém-nascidos sobre a existência e disponibilidade 
do treinamento já durante o acompanhamento pré-natal. 

§ 2º Os hospitais e maternidades poderão optar por fornecer 
treinamento para primeiros socorros individualmente ou em turmas aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos. 

§ 3º O treinamento, a que se refere esta Lei, pode ser ministrado 
por qualquer profissional da área da saúde e terá carga horária definida 
pelo estabelecimento hospitalar. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 339/2021

Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão, de informações sobre obras 
públicas cuja execução esteja em anda-
mento. 

Art. 1º A administração pública direta do Estado do maranhão, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indi-
retamente pelo Estado deverão divulgar, em suas respectivas páginas 
da internet, independentemente de requerimento, informações sobre as 
obras públicas cuja execução esteja em andamento. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput deste 
artigo, constarão no mínimo as informações fixadas no DECRETO Nº 
28.815, DE 10 DE JANEIRO DE 2013, que Regulamentam os pro-
cedimentos preparatórios para contratação de bens, serviços e obras e 
dá outras providências, por empreiteiras ou concessionárias de serviço 
público. 

§ 2º Devem também ser divulgados os valores efetivamente 
pagos com a data do respectivo pagamento. 

Art. 2º Caso a obra seja paralisada, deverá ser disponibilizada, 
no prazo de 30 (trinta) dias, as razões da paralisação em linguagem 
simples e clara. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oi-
tenta) dias de sua publicação oficial, com efeitos para as obras públicas 
contratadas após o início de sua vigência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 340/2021

Institui as Diretrizes para o Pro-
grama de Exame de Mamografia Móvel 
no âmbito do Estado de Maranhão - Pro-
grama MAMÓVEL. 

Art. 1º Institui a Prática de Exame de Mamografia Móvel - Exa-
me Mamóvel no âmbito do Estado de Maranhão. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se exame de mamo-
grafia móvel aquele realizado por unidade móvel de saúde com o obje-
tivo de identificar e rastrear alterações relacionadas ao câncer de mama 
em todo território Maranhense. 

Art. 3º A Prática de Exame de Mamografia Móvel tem os seguin-
tes objetivos: 

I - Articular ações que visem ao aumento da cobertura mamogra-
fia em todo território maranhense, prioritariamente em favor das mulhe-
res na faixa etária elegível, entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) 
anos de idade, para o rastreamento do câncer de mama; 

II - Desenvolver ações coordenadas que visem à garantia do for-
necimento regular do exame mamográfico às mulheres na faixa etária 
elegível para o rastreamento do câncer de mama, bienalmente; 

III - Prestar ações de fortalecimento do desenvolvimento regional 
da rede de atendimento à população. 

Art. 4º A Prática de Exame de Mamografia Móvel contemplará: 
I - Prioritariamente, as mulheres na faixa etária elegível, entre 50 

(cinquenta) e 69 (sessenta e nove) anos de idade, para o rastreamento 
do câncer de mama, conforme dados disponibilizados no Censo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; e 

II - Os Municípios maranhenses que se encontrarem com os me-
nores percentuais de realização de exames de mamografia, segundo o 
Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde - IDSUS. 

Art. 5º A Prática de Exame de Mamografia Móvel será executada: 
I - Por meio de parceria com a União e Municípios maranhenses; 

e 
II - Pela prestação de serviços diagnósticos por imagem por esta-

belecimentos públicos ou privados de saúde, contratados ou convenia-
dos, por meio de unidades móveis de saúde, interessados em realizar 
exames de mamografia. 

Art. 6º Para participação na Prática de Exame de Mamografia 
Móvel, os Municípios interessados devem cumprir os seguintes requi-
sitos: 

I - Cumprir com os objetivos da Prática de Exame de Mamografia 
Móvel de que trata o art. 3º desta Lei; 

II - Identificar e convocar as mulheres elegíveis para o exame; 
III - Realizar agendamento regulado e organizado das mulheres 

elegíveis para o exame; e 
IV - Prover o atendimento nos serviços da atenção especializada 

de média e alta complexidade, para os casos que necessitarem de inter-
venções e cuidado por alterações no exame mamográfico.

Art. 7º Para fins de habilitação na Prática de Exame de Mamogra-
fia Móvel, os interessados deverão encaminhar à Secretaria de Estado 
de Saúde a seguinte documentação: 

I - Estimativa do público-alvo total a ser coberto pelos serviços 
contratados, considerando-se a faixa etária prioritária definida no inciso 
I do art. 4º desta Lei; 

II - Relação dos estabelecimentos de saúde e respectivas unida-
des móveis que foram contratualizados para a realização de exames de 
mamografia no âmbito da Prática de Exame de Mamografia Móvel; 

III - proposta para a execução dos serviços, com os seguintes 
requisitos mínimos: 

a) área territorial de abrangência dos serviços previstos, confor-
me a capacidade de cada unidade móvel de saúde a ser autorizada; 

b) fluxos micro e macrorregionais de encaminhamento; 
c) indicação de estratégias que garantam o acesso da população 

triada residente em locais de difícil acesso; 
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d) metas físicas e financeiras a serem alcançadas, conforme a 

estimativa de público-alvo e a capacidade instalada de cada unidade 
móvel de saúde a ser autorizada; 

e) declaração do gestor de saúde de que assume a responsabili-
dade, de acordo com a conformação da Regional de Saúde, de: encami-
nhamento das mulheres com alterações mamárias para os serviços de 
confirmação diagnóstica e tratamento, quando indicados; encaminha-
mento das mulheres com confirmação diagnóstica de câncer de mama 
para tratamento nas unidades de tratamento especializado; e definição 
da unidade de atendimento especializado para qual serão encaminhadas 
as mulheres identificadas com confirmação diagnóstica de câncer de 
mama. 

Parágrafo único - A habilitação na Prática de Exame de Mamo-
grafia Móvel terá validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 8º Para participação na Prática de Exame de Mamografia 
Móvel, os estabelecimentos de saúde e respectivas unidades móveis de-
vem cumprir os seguintes requisitos: 

I - Dispor de alvará da vigilância sanitária local para a unidade 
móvel de saúde que realizará os exames de mamografia no território de 
atuação; 

II - Ter registro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde - SCNES para cada unidade móvel de saúde no seu 
respectivo território de atuação; 

III - Dispor de áreas e instalações necessárias, suficientes e ade-
quadas para a recepção dos pacientes e realização do exame de ma-
mografia, com observância dos instrumentos normativos do Ministério 
da Saúde, especialmente a Portaria SVS/MS nº 453, de 1º de junho de 
1998; 

IV - Dispor da presença de profissional médico radiologista, le-
galmente habilitado, no caso da emissão dos laudos na unidade móvel 
que realiza o exame, com respectivo registro ou inscrição no Conselho 
Regional de Medicina e cadastrado no respectivo estabelecimento de 
saúde móvel; 

V - No caso de não possuir profissional médico radiologista na 
unidade móvel de saúde para emissão do laudo radiológico, garantir o 
respectivo laudo médico através de outra unidade de saúde disponível; 

VI - No caso de emissão de laudos por tele radiologia, dispor de: 
a) profissional médico radiologista ou empresa especializada com 

central de laudos com capacidade instalada comprovada para emissão 
de laudos, observando-se os termos da Resolução nº 2.107, de 17 de 
dezembro de 2014, do Conselho Federal de Medicina - CFM; 

b) canal de comunicação com capacidade de transmissão da in-
formação necessária para o laudo radiológico; e 

c) capacidade para envio dos laudos e imagens dos exames por 
meio digital ao órgão designado pelo gestor local de saúde; 

VII - dispor de capacidade para envio de relatório sintético do 
atendimento realizado mensalmente ao(s) gestor(es) municipal(ais) do 
seu território de atuação; 

VIII - dispor de equipe técnica para prévia vistoria dos locais por 
onde percorrerá a unidade móvel de saúde a fim de verificar condições 
de adequabilidade e logística necessárias; 

IX - garantir a integridade física dos pacientes e dos funcionários 
durante o procedimento, protegendo-os de situações de risco; 

X - garantir igualdade de tratamento, sem quaisquer discrimina-
ções; 

XI - prestar atendimento de qualidade, observando-se as questões 
de sigilo profissional; 

XII - utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos necessá-
rios de acordo com a legislação e normas vigentes; e 

XIII - observar os protocolos clínicos recomendados pelo Pro-
grama Nacional de Qualidade em Mamografia - PNQM para a correta 
prestação dos serviços. 

§ 1º A participação de que trata este artigo não gera vínculo 
dos estabelecimentos de saúde, inclusive de seus funcionários ou 
prestadores de serviço, com a Secretaria de Estado de Saúde ou com 
os Municípios maranhenses que participarem da Prática de Exame de 
Mamografia Móvel. 

§ 2º o poder executivo publicará edital de cadastramento dos 
estabelecimentos de saúde interessados em participar da Prática de 
Exame de Mamografia Móvel. 

Art. 9º Os Municípios maranhenses habilitados na Prática de 
Exame de Mamografia Móvel deverão: 

I - Credenciar e cadastrar cada unidade móvel como estabeleci-
mento de saúde; 

II - contratualizar e/ou monitorar em todas as suas etapas o proje-
to sob sua responsabilidade; e

III - avaliar o alcance das metas definidas no âmbito da Prática de 
Exame de Mamografia Móvel. 

Art. 10 Os procedimentos executados no âmbito da Prática de 
Exame de Mamografia Móvel serão informados pelos Municípios par-
ticipantes, conforme estabelecido em ato regulador. 

Art. 11 Os recursos financeiros para execução da Prática de Exa-
me de Mamografia Móvel serão aqueles transferidos pelo Ministério da 
Saúde aos Estados, Distrito Federal e Municípios que já façam gestão 
do Teto MAC (Médio e Alto Custo/ Complexidade) e/ou mediante pac-
tuação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB da gestão do recurso 
específico do Programa de Mamografia Móvel, com comunicação ao 
Ministério da Saúde e outros consignados na Lei Orçamentária Anual 
– LOA. 

§ 1º As unidades móveis habilitadas para a Prática de Exame de 
Mamografia Móvel poderão realizar os procedimentos de mamografia 
unilateral e mamografia bilateral para rastreamento, sendo este último 
prioritariamente para as mulheres na faixa etária elegível. 

§ 2º Na hipótese de haver a pactuação na CIB da gestão do recurso 
específico do Programa de Mamografia Móvel, os Municípios deverão 
contratar, controlar, avaliar e regular os serviços de mamografia móvel. 

Art. 12 O poder executivo regulamentará as medidas necessárias 
para execução desta lei. 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 341/2021

Institui Diretrizes Para Política 
Estadual “Maranhão Gera Emprego e 
Renda”, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituída Diretrizes Para Política Estadual “Mara-
nhão Gera Emprego e Renda”, que se destina a fomentar o desenvol-
vimento econômico e social, por meio de medidas que incentivem a 
geração de emprego e renda, na indústria e agroindústria, e reduzam as 
desigualdades regionais e sociais. 

Art. 2º As Diretrizes para Política de que trata esta Lei tem por 
objetivos, prioritariamente: 

I – Promover ampla colaboração entre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e a sociedade; 

II – Incentivar o mapeamento de oportunidades de negócio, no 
interior do Estado; 

III – Possibilitar incentivos e investimentos nas economias re-
gionais; 

IV – Incentivar a comunicação efetiva e transparente das ativida-
des e dos resultados que serão alcançados. 

V – Estimular e apoiar a descentralização da produção industrial 
e agroindústria; 

VI – Mapear as atividades econômicas desenvolvidas pela ini-
ciativa privada; 

VII – Oferecer cursos de capacitação e assistência técnica através 
de parcerias com entes públicos– privados; 

VIII – Incentivar a formalização de parcerias, colaborações téc-
nicas– operacionais ou convênios, com entes públicos e privados, nas 
diversas áreas, visando realizar pesquisas e análises mercadológicas; 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2021 11
IV – Estimular a aquisição de linhas de crédito e/ou incentivos, 

a serem destinados aos setores produtivos e de serviços no interior do 
Estado. 

Art. 3º Para a efetivar as Diretrizes para Política estadual serão 
realizadas audiências públicas para debater, colher propostas, planejar 
ações e encaminhar relatório, à Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, bem como ao Governo do Estado do Maranhão, que regu-
lamentará esta Lei e estabelecerá também a forma de monitoramento e 
avaliação da política pública ora instituída.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 342/2021

Institui o Dia do Motociclista, no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia do 
Motociclista. 

Art. 2º O Dia do motociclista de que trata o artigo 1º desta Lei 
será comemorado no 28 de junho. 

Art. 3º A data comemorativa objeto desta Lei não implicará em 
decretação de feriado. 

Art. 4º Fica incluído o Dia do Motociclista no calendário oficial 
do Estado do Maranhão. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 343/2021

Dispõe sobre as Diretrizes para a 
instalação de placas de advertência, nas 
rodovias estaduais, orientando quanto à 
atenção com os ciclistas. 

Art. 1° Nas rodovias estaduais, deverá ser instalado placas de 
sinalização, advertindo os motoristas acerca do cuidado com ciclistas 
na rodovia. 

Parágrafo único. As placas referidas no caput` deverão ser 
instaladas em todas as saídas dos municípios com acesso às rodovias, 
visando garantir uma melhor visualização pelo condutor, contendo as 
seguintes informações: “Cuidado! Ciclista na via”. 

Art. 2° As Diretrizes contidas no caput deste artigo abrange as 
rodovias administradas pelo poder público estadual ou sob a respon-
sabilidade de empresas concessionárias, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, conforme normas e especificações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN. 

Art. 3° A fiscalização do que dispõe a presente Lei, ficará a cargo 
do órgão estadual competente. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá criar um canal de 
comunicação com os usuários das estradas, para recebimento de denún-
cias relativas ao descumprimento do disposto no artigo 1°. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 344/2021

DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO 
DO CÓDIGO QR EM TODAS AS PLA-

CAS DE OBRAS PÚBLICAS ESTA-
DUAIS.

Art. 1º As Entidades e Órgãos Públicos integrantes da Adminis-
tração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, 
ficam obrigadas a disponibilizar eletronicamente, por intermédio do 
órgão responsável pela obra pública estadual, o Código de Barra Bidi-
mensional QR (QR CODE) na placa da obra, para leitura por smartpho-
ne e outros dispositivos móveis mediante acesso à página da WEB, com 
informações atualizadas sobre a sua execução.

Art. 2º No acesso à base de dados oficial na Web deverão estar 
disponibilizados, para fiscalização pública, os empenhos, notas fiscais 
e eventuais aditivos contratuais lançados, além das seguintes informa-
ções sobre a execução da obra:

I - objeto da obra;
II - justificativa
III - população atendida;
IV - valor previsto;
V - data da ordem de serviço;
VI - empresa(s) executante(s), com dados completos;
VII - eventuais aditivos contratuais, com detalhes;
VIII - projeto arquitetônico e imagens;
IX - cronograma com a data da previsão da conclusão da obra;
X - nome do agente público responsável pela fiscalização da obra.
XI – fonte do recurso, se proveniente de emenda parlamentar ou 

tesouro estadual ou federal.
Art. 3º As Entidades e Órgãos Públicos integrantes da Adminis-

tração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado res-
ponsáveis pelos acompanhamentos da obra deverão disponibilizar todas 
as informações referentes aos procedimentos licitatórios, com interface 
simples para acesso de toda a população ao Portal da Transparência do 
respectivo Poder ou Órgão.

Art.4º Nas respectivas páginas da internet também devem ser dis-
ponibilizados meios para que o cidadão e sociedade possam interagir 
com o setor público, por meio de chat, e-mail, redes sociais ou telefone-
ma direto para o setor competente.

Art.5º As informações disponibilizadas nos sites devem ter aces-
sibilidade aos deficientes auditivos e visuais ou com limitação física, 
seguindo as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como finalidade contribuir para 
ampliação dos mecanismos de Transparência e Controle no Estado do 
Maranhão.

O objetivo é aumentar a transparência da execução de obras pú-
blicas, de forma a facilitar o acesso do cidadão maranhense às informa-
ções sobre o seu andamento, favorecendo ainda o acompanhamento e a 
fiscalização da atividade governamental.

O art. 37 da Constituição Federal dispõe sobre os princípios cons-
titucionais quanto à publicidade e eficiência, assim asseverando:

(...) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Esse projeto de lei é de extrema importância ao conhecimento 
do cidadão maranhense, e conforme colecionado acima vai ao encontro 
dos princípios constitucionais contido na Carta da República, a qual 
exige que a democracia seja baseada no poder do povo e sua legitimi-
dade se dá quando o cidadão tem amplo acesso às informações da Ad-
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ministração Pública, incentivando assim, a transparência pública com 
a publicidade dos atos e informações da gestão, uma vez que a Admi-
nistração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado 
disponibilizam de forma clara e organizada em portais on-line.

Na mesma linha de raciocínio dos princípios constitucionais 
mencionados, a mesma Carta Magna garante a todos os cidadãos o 
acesso a informações que devem ser observados pela união, Estado, 
Distrito Federal e os Municípios, conforme determina o inciso XXXIII 
do art. 5º e o inciso II do § 3º do art. 37, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva-
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

Art. 37(...)
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a infor-
mações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 
XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide 
Lei nº 12.527, de 2011)

O presente projeto tem por objetivo tornar obrigatória a dispo-
nibilização eletronicamente, por intermédio do órgão responsável pela 
obra pública estadual, o Código de Barras Bidimensional QR (QR 
CODE), na placa da obra, para a leitura por smartphone e outros tipos 
de dispositivos móveis mediante acesso à página da WEB, com infor-
mações completas e atualizadas sobre a sua execução, atendendo os 
princípios constitucionais da publicidade e eficiência. O custo da placa 
da obra já está incluso no orçamento, bem como o custo da criação, para 
tanto não se vislumbra qualquer acréscimo financeiro para a efetividade 
da proposição legislativa.

Além dos princípios constitucionais acima citados, também te-
mos a Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (lei de acesso à In-
formação - LAI), dando incentivo a transparência pública, tornando a 
publicidade dos atos e informações da gestão ampliada e facilitada, já 
que os órgão têm dado publicidade dos atos e informações da gestão de 
forma mais clara e organizada em portais on-line, acessíveis a qualquer 
cidadão.

E ainda, ponderando que Código QR, que pretendemos tornar 
obrigatório nas placas das obras públicas em execução no Estado, nada 
mais é que um código de barras em 2D que pode se escaneado pela 
maioria dos aparelhos celulares que possuem câmera fotográfica e, com 
a sua decodificação, o cidadão poderá acessar todas as informações ne-
cessárias em relação à obra executada, tais como os empenhos, notas 
fiscais e eventuais aditivos contratuais lançados, além das informações 
sobre a execução da obra.

Isto posto, apresento e peço aos nobres Pares a aprovação deste 
Projeto de Lei.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 026 /2021

Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. 
Eduardo Salim Braid

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
Bequimão” ao Dr. Eduardo Salim Braid.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Eduardo Salim Braide, nasceu em São Luis-MA, no dia 12 de 

janeiro de 1976, filho de Antônio Carlos Braide e Antônia Braide. Se 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
no ano 2000 é advogado, casado com Graziela Braide e pai de 3 filhos 
Maria Antonia, Luís, Manuela. 

Eduardo Braide foi diretor-presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão (Caema) de 2005 a 2006 e vice 
presidente nacional da Associação das Empresas de Saneamento Básico 
Estadual, no mesmo período.

Na Caema, Eduardo Braide realizou concurso público para mais 
de 1.000 vagas. Também foi o responsável pela criação do Programa 
Água em Minha Casa, que serviu para aumentar o IDH das cidades 
mais pobres do Maranhão, além do Programa Ação Ambiental e de 
Educação Ambiental. Modernizou o atendimento da Companhia com a 
criação do site, facilitando o acesso dos clientes aos serviços. Implantou 
vários sistemas de abastecimento em São Luís.

Entre os anos de 2009 e 2010, Eduardo Braide exerceu o cargo de 
secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís, em que 
realizou, dentre muitas atividades, a parceria entre a Prefeitura de São 
Luís e as Associações e Uniões de Moradores para o recebimento de 
cursos de capacitação e qualificação realizados à comunidade pelo Sesi/
Senai, com o apoio do Banco Mundial (Bird), executado por meio do 
Programa Bacia do Bacanga.

Sua trajetória na política
Eduardo Braide se elegeu deputado estadual em 2010 pelo Par-

tido da Mobilização Nacional (PMN), com apoio político do pai, Car-
los Braide, que somava cinco mandatos na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Quatro anos depois, foi reeleito. Foi eleito Deputado Es-
tadual com 26.792 votos pelo PMN. Foi o 2° vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, no biênio 2011 / 2014. Assumiu a presidência 
do PMN no estado do Maranhão em julho de 2011.

Em 2014, Eduardo Braide foi reeleito deputado estadual pelo 
PMN com 47.519 votos.

No ano de 2015, Eduardo Braide chegou a liderar o maior blo-
co de parlamentares da ALEMA, governista. Porém, a partir de 2016, 
ao ver que não teria o apoio do governador para concorrer à prefeitu-
ra, mudou de lado e passou a ser crítico ferrenho de Flávio Dino.

Em seus dois mandatos como deputado estadual, Braide propôs 
328 matérias legislativas, de acordo com o site da Assembleia Legisla-
tiva do Maranhão. 

Em 2016, Eduardo Braide foi candidato a prefeito de São Luís 
- MA. 

Nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal pelo Maranhão. 
Como deputado federal, até agora, fez parte da autoria de 202 matérias 
- a maioria dentro dos tema ‘política e administração pública’ (175), 
‘trabalho, previdência e assistência’ (102) e ‘direitos humanos’ (28), 
segundo o Portal da Câmara dos Deputados. Uma das Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) dele foi a criação do Fundo Nacional de 
Prevenção e Combate ao Câncer.

Em relação aos seus posicionamentos na Câmara, o parlamentar 
votou contra a Reforma da Previdência, a favor do acordo entre Estados 
Unidos e Brasil para uso da Base de Alcântara e a favor do Pacote An-
ticrime de Sérgio Moro, por exemplo.

Nas eleições de 2020, foi eleito prefeito de São Luís, com 55,53% 
dos votos válidos no 2º turno.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 048 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando exten-
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sa admiração ao 32º Aniversário da Guarda Municipal de São Luís, 
na pessoa do Secretário Marcos Affonso.

A Guarda Municipal de São Luís, criada pela Lei 2.968 de 06 de 
julho de 1989, é uma corporação uniformizada e armada, subordinada à 
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, regida sob a égide 
da hierarquia e disciplina. São mais de três décadas de bons serviços 
prestados à sociedade ludovicense. 

Cumpre ressaltar que a prioridade na gestão da guarda municipal, 
é trabalhar pela valorização dos profissionais e a modernização para que 
possamos prestar um serviço cada vez melhor à sociedade.

Por fim, manifestando extensa admiração ao 32º Aniversário da 
Guarda Municipal de São Luís e pelos serviços prestados à socie-
dade ludovicense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 268/2021

Senhor Presidente,

 Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja en-
viada mensagem de congratulação ao senhor Carlos Eduardo Pereira 
França, parabenizando-o pela sua posse no cargo de Delegado da Recei-
ta Federal do Maranhão, coroando uma trajetória de sucesso fruto dos 
bons serviços prestados aquela instituição.

 
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 05 DE JULHO DE 2021. - OTHELINO 
NETO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 269 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro ao Secretário Mu-
nicipal de Saúde da Prefeitura de São Luís – SEMUS, Senhor Joel 
Nunes Júnior, a apresentação de planilha quantitativa das pessoas va-
cinadas com imunizantes protetivos para COVID-19, contendo valores 
absolutos e percentuais, para fins de acompanhamento em vista do rele-
vante interesse público que envolve a matéria.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 5 de julho de 2021. - 
DR. YGLÉSIO MOYSES - DEP. ESTADUAL 

INDICAÇÃO Nº 2023/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando que sejam realizados testes de anticorpos neu-
tralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou superior a 
70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo VEBRA. 
Assim que forem identificados os não imunizados solicitamos, ainda, 
que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à aplicada 
inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2024/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, o Senhor Airton 
Marques Silva, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Se-
nhor José Carlos Diniz solicitando a inclusão da Rua Afonso da Luz 
no cronograma de pavimentação e recuperação asfáltica do município. 
Ocorre que o desgaste natural contribuiu para a deterioração da via pú-
blica, nesse sentido, solicita-se intervenção e justifica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2025/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando que sejam realizados testes de anti-
corpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou 
superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo 
VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados solicita-
mos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à 
aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2026/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, o Senhor Ruzi-
naldo Guimarães de Melo, e ao Secretário Municipal de Infraes-
trutura, o Senhor Jesival Pereira de Oliveira solicitando a inclusão 
da Rua São Miguel no cronograma de pavimentação e recuperação 
asfáltica do município. Ocorre que o desgaste natural contribuiu para a 
deterioração da via pública e, com isso, solicita-se intervenção, justifi-
cando o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2027/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando que sejam realizados testes de anticorpos 
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neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou superior 
a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo VEBRA. 
Assim que forem identificados os não imunizados solicitamos, ainda, 
que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à aplicada 
inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2028/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, e ao Secretário Municipal de Obras e Infraestru-
tura, o Senhor Francisco Rogério Oliveira Dutra solicitando a inclu-
são da Rua Pindaré no cronograma de pavimentação e recuperação 
asfáltica do município. Ocorre que o desgaste natural contribuiu para a 
deterioração da via pública e, com isso, solicita-se intervenção, justifi-
cando o pleito. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2029 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando que sejam 
realizados testes de anticorpos neutralizantes para COVID-19 em pes-
soas com idade igual ou superior a 70 anos considerando os fortes in-
dícios apontados no estudo VEBRA. Assim que forem identificados os 
não imunizados solicitamos, ainda, que sejam disponibilizadas doses 
de vacinas mais eficazes à aplicada inicialmente, objetivando assegurar 
saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2030/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, o Senhor Air-
ton Marques Silva, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o 
Senhor José Carlos Diniz solicitando a inclusão da Rua Saturnino 
Gama no cronograma de pavimentação e recuperação asfáltica do mu-
nicípio. Ocorre que o desgaste natural contribuiu para a deterioração 
da via pública e, com isso, solicita-se intervenção, justificando o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2031/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando que sejam realizados testes de 
anticorpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual 
ou superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no es-
tudo VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados solici-
tamos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes 
à aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2032 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Av. Principal, bairro Nova ter-
ra, são José de Ribamar. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2033 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Av. Travessa 15, residencial 
Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2034 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua signo de aquário, resi-
dencial Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2035 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua signo de capricórnio, 
residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2036 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Talismã, no bairro Nova 
Terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2037 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua signo de virgem, resi-
dencial Nova terra, são José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2038 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua signo de libra, residen-
cial Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2039 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Talismã, N. Terra, 
São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2040 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa 33, residencial 
Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2041 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
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ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa 33, residencial 
Nova terra, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2042 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. 
Júlio César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica da 
Av. Principal, bairro Nova terra.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2043 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Rua signo 
de sagitário, residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2044 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Rua 

signo de capricórnio, residencial Nova terra,  São José de Ribamar.
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2045 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Av. Tra-
vessa 15, residencial Nova terra,  são José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2046 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Rua signo 
de virgem, residencial Nova terra, são José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2047 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
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seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Rua signo 
de libra, residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2048 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Travessa 
21, residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2049 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO, 
para que determine a PRIORIZAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA (“PcD”) PERMANENTE ou GRAVE, DOENÇAS RA-
RAS, TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (“TEA”) e seus 
responsáveis no Programa Estadual de Vacinação da Covid-19. 

A presente indicação apresenta sólidos fundamentos jurídicos e 
de ordem médica que recomendam a adoção de medidas prioritárias 
na vacinação para todos os demais grupos que envolvem pessoas com 
deficiência (“PcD”) permanente ou grave, doenças raras, Transtorno de 
Espectro Autista (“TEA”) e seus responsáveis no Programa Estadual de 
Vacinação da Covid-19.

Dessa forma, espera-se que o pleito indicado seja atendido, a fim 
de contribuir com a melhoria da execução das prioridades do Plano Es-
tadual de Vacinação e preservar a saúde das pessoas que são portadoras 
de todos os tipos de síndrome e deficiência.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 5 de Julho de 2021. - DR. LEO-
NARDO SÁ - DEP. ESTADUAL-PL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2050 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Governador Edson Lobão – Ma.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 05 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 2051 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e 
Costa, Governador do Estado do Maranhão, bem como, para o Se-
cretário Estadual de Saúde, o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, 
para inclusão na lista de grupos prioritários no plano de vacinação 
contra a Covid-19, todos os profissionais Terceirizados que traba-
lham na Termelétrica do Complexo Parnaíba localizado no municí-
pio de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19, os trabalhadores de indústria estão no grupo 
prioritário de vacinas. A finalidade é contemplar esses profissionais que 
trabalham nas empresas terceirizadas, onde contribuem também para 
o desenvolvimento do Estado, desempenham um papel importante na 
transição da matriz energética brasileira, com um combustível flexível, 
mais limpo, econômico e eficiente. 

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 05 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 2052 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
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ESPORTE E LAZER, ROGÉRIO CAFETEIRA, solicitando que 
adotem providências a fim de REALIZAR O CERCAMENTO DA 
PISTA DE SKATE DO CASTELÃO que se encontra parcialmente 
destruída.

Essa situação resulta em invasões à área de treinos de manobras 
pondo em risco a vida dos praticantes e de quem adentra o local.

Plenário Nagib Haickel, 05 de julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2053 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA e ao SECRETÁRIO DE ES-
TADO DO ESPORTE E LAZER, ROGÉRIO CAFETEIRA, solici-
tando que adotem providências a fim de FISCALIZAR A PRÁTICA 
DE SOLTURA DE PIPAS COM LINHA CHILENA NO COMPLE-
XO ESPORTIVO DO CASTELÃO.

A soltura de pipas no complexo esportivo do Castelão é bem co-
mum, contudo, nos últimos anos, com o advento da comercialização 
da chamada linha chilena, essa prática se tornou bastante perigosa para 
quem realiza e para quem transita próximo dessas regiões.

O cerol é uma substância produzida com vidro moído e cola. Já 
as chamadas ‘linhas chilenas’, são um fio encerado com quartzo moído, 
algodão e óxido de alumínio. Essas substâncias são fatais quando não 
observadas por motoqueiros, ciclistas e pedestres.

Ademais, há legislação estadual que proíbe a comercialização e 
a fabricação de cerol, linha chilena ou qualquer outro produto com ele-
mentos cortantes que são utilizadas na prática de soltar pipas no Estado, 
a lei 11.344 de 2020.

Plenário Nagib Haickel, 05 de julho de 2021. - WELLINGTON 
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2054/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando que sejam realizados tes-
tes de anticorpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade 
igual ou superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados 
no estudo VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados 
solicitamos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais 
eficazes à aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para to-
dos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2055 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, o Senhor Osvaldo 
Luís Gomes, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urba-
nismo, o Senhor Raimundo Berto Santos Avelar solicitando a inclu-
são da Rua Travessa da Paz no cronograma de pavimentação e recupe-
ração asfáltica do município e manutenção do serviço de escoamento 
pluvial da referida via.

Ocorre que a Rua Travessa da Paz não possui qualquer estrutura 
que possibilite a trafegabilidade de pedestres e veículos. Além disso, os 
morados também têm reclamado da falta de manutenção no serviço de 
escoamento pluvial. Diante do exposto, solicita-se intervenção e justi-
fica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2056 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando que sejam realizados testes de anti-
corpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou 
superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo 
VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados solicita-
mos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à 
aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2057/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, o Senhor 
Osvaldo Luís Gomes, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Urbanismo, o Senhor Raimundo Berto Santos Avelar solicitando a 
inclusão da Rua Sousândrade no cronograma de pavimentação e re-
cuperação asfáltica do município. Ocorre que a referida via apresenta 
diversos buracos dificultando, portanto, a mobilidade dos moradores e 
transeuntes. Diante do exposto e com fulcro no art. 5º, XV da Consti-
tuição Federal de 1988, solicita-se intervenção e justifica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2058 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando que sejam realizados testes de an-
ticorpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou 
superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo 
VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados solicita-
mos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à 
aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2059/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, o Senhor Osvaldo 
Luís Gomes, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanis-
mo, o Senhor Raimundo Berto Santos Avelar solicitando a inclusão 
da Rua Paulino Neves (antiga Travessa do Hospital) no cronograma de 
pavimentação e recuperação asfáltica do município e manutenção do 
serviço de escoamento pluvial da referida via.

Ocorre que a Rua Paulino Neves não possui qualquer estrutura 
que possibilite a trafegabilidade de pedestres e veículos. Além disso, os 
morados também têm reclamado da falta de manutenção no serviço de 
escoamento pluvial. Diante do exposto, solicita-se intervenção e justi-
fica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2060/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando que sejam realizados testes de anticorpos neu-
tralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual ou superior a 
70 anos considerando os fortes indícios apontados no estudo VEBRA. 
Assim que forem identificados os não imunizados solicitamos, ainda, 
que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes à aplicada 
inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2061/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-

minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, o Senhor 
Osvaldo Luís Gomes, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Urbanismo, o Senhor Raimundo Berto Santos Avelar solicitando a 
inclusão da Rua Senador Patrício no cronograma de pavimentação e 
recuperação asfáltica do município. Ocorre que a referida via apresenta 
diversos buracos dificultando, portanto, a mobilidade dos moradores e 
transeuntes. Diante do exposto e com fulcro no art. 5º, XV da Consti-
tuição Federal de 1988, solicita-se intervenção e justifica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2062/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando que sejam realizados testes de 
anticorpos neutralizantes para COVID-19 em pessoas com idade igual 
ou superior a 70 anos considerando os fortes indícios apontados no es-
tudo VEBRA. Assim que forem identificados os não imunizados solici-
tamos, ainda, que sejam disponibilizadas doses de vacinas mais eficazes 
à aplicada inicialmente, objetivando assegurar saúde para todos.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2063/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, o Senhor 
Osvaldo Luís Gomes, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Urbanismo, o Senhor Raimundo Berto Santos Avelar solicitando 
a inclusão da Rua 14 de Outubro no cronograma de pavimentação e 
recuperação asfáltica do município. Ocorre que a referida via apresenta 
diversos buracos dificultando, portanto, a mobilidade dos moradores e 
transeuntes. Diante do exposto e com fulcro no art. 5º, XV da Consti-
tuição Federal de 1988, solicita-se intervenção e justifica-se o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2064 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Eduar-
do Braide, ao Diretor Presidente da empresa Equatorial Energia 
- Maranhão, o Senhor Augusto Dantas Borges, ao Secretário de 
Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor David Col Debella, 
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solicitando a retirada de postes de concreto que estão situados na Rua 
Principal, nº 03, final da linha do ônibus Maracanã, em frente ao Resi-
dencial Vila Maranhão III.

 
Ocorre que os referidos postes moradores trazem risco de que a 

rede caia, configurando, com isso, perigo aos moradores, o que acentua 
mais ainda o risco de acidentes e a necessidade de intervenções urgen-
tes. Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia trinta de junho de dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Perei-
ra, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araú-
jo, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo 
Melo, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Rildo Amaral, Vinícius Louro 
e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus e determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, con-
cedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Luís Henrique Lula da Sil-
va, Professor Marco Aurélio, Betel Gomes, Duarte Júnior, Professora 
Socorro Waquim, Roberto Costa e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo 
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o declarando aberta a 
Ordem do Dia, o Senhor Presidente anunciou a discussão e votação, em 
único turno, da Medida Provisória nº 357/2021, que autoriza o Poder 
Executivo a sortear prêmios em dinheiro, nos termos em que especifi-
ca, para incentivar a imunização com a segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 (dose premiada). Com parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), esta Medida Provisória foi 
discutida pelo Deputado Wellington do Curso, foi aprovada e encami-
nhada à sanção governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, anunciado Projeto de Lei nº 307/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que autoriza o referido Poder a celebrar termos aditivos aos 
contratos de empréstimos externos nº 2304/oc-br e nº 4458/oc-br, fir-
mados entre o Estado do Maranhão e o Banco Internacional de Desen-
volvimento - BID, para estabelecimento do disposto no art. 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 pareceres favoráveis da 
CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. 
Este projeto foi também discutido pelo Deputado Wellington do Curso, 
que se manifestou contrariamente à sua aprovação e encaminhado à 
votação pelo Deputado Rafael Leitou que o fez no sentido da sua apro-
vação. Posto em votação, este projeto foi aprovado contra os votos dos 
Deputados Wellington do Curso e César Pires e encaminhado à sanção 
governamental.  Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi aprovado em primei-
ro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 320/2021, 

de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
à Secretaria de Estado do Governo - SEGOV, crédito especial no valor 
de r$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), para o fim 
que especifica, sendo encaminhado à sanção governamental. Em pri-
meiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados: Projeto 
de Lei nº 506/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que institui 
a criação do serviço de disque denúncia de maus tratos e abandono de 
animais, com parecer favorável da CCJC, acatando substitutivo, este 
projeto foi encaminhado à redação final; Projeto de Lei nº 167/2021, 
de autoria do Deputado Ciro Neto, que institui a semana desportiva 
dedicada ao idoso, no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 169/2021, 
de mesma autoria, que institui o “Dia do Produtor de Mudas, Sementes, 
Plantas e Flores no Estado do Maranhão”, ambos com pareceres favo-
ráveis da CCJC, foram encaminhado à sanção governamental. Ainda 
em primeiro e segundo turnos, o Plenário aprovou o Projeto de Reso-
lução Legislativa nº 015/2021, de autoria do Deputado Roberto Costa, 
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Canhoteiro” ao Senhor 
Joaquim Haickel, com parecer favorável da CCJC, sendo encaminhado 
à promulgação. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os 
Requerimentos nos: 258, 260 e 261/2021, todos de autoria do Deputado 
Ciro Neto, solicitando que sejam discutidos e votados em regime de 
urgência, em uma Sessão Extraordinária, os Projetos de Lei nos: 164, 
171 e 178/2021, de sua autoria. Os Requerimentos nº 087, 107, 171, 
173, 174, 186, 221, 242, 243, 251 e 255/2021, todos de autoria do De-
putado Wellington do Curso e o Requerimento nº 254/2021, de autoria 
do Deputado Doutor Yglésio, foram transferidos a pedido dos autores. 
Por fim, foi deferido pela Mesa o Requerimento n° 256/2021, de autoria 
do Deputado Wendell Lages, solicitando que seja enviada mensagem 
de pesar aos familiares e amigos do advogado, Senhor Tarciso Henri-
que Muninz chaves, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 20 de junho 
do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e 
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 30 de junho de 2021.  

Deputado Othelino
Presidente

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 527/2021, de 1º de julho de 2021, exonerando MARIA DOS 
REIS SA MENEZES LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 
de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 528/2021, de 1º de julho de 2021, nomeando VITTOR GA-
BRIEL ROSA CUBA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 
de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 529/2021, de 05 de julho de 2021, nomeando MARILIA DE 
NAZARE COSTA RIOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 530/2021, de 06 de julho de 2021, exonerando MARIA 
JOSE SILVA HENRIQUE e PAULA CHAVES BARROS VIEIRA, 
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial; KARLEMISON DE ANDRADE SILVA, do Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; RAFAEL CORREA 
DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1de Assessor Téc-
nico Legislativo e EDSON ALVES MOREIRA, do Cargo em Comis-
são,  Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
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Nº 531/2021, de 06 de julho de 2021, nomeando FERNANDO 

LIMA MOREIRA e SILVIO MARCOS VIEIRA DA SILVA, para 
o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Espe-
cial; DEUZILENE SOARES BARROS, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; JOSE COELHO BATISTA 
JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1de Assessor 
Técnico Legislativo e MANOEL DO NASCIMENTO SOUSA, para 
o Cargo em Comissão,  Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em 
curso.

Nº 532/2021, de 06 de julho de 2021, e tendo em vista a solici-
tação da Deputada  CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), exonerando 
ANTONIO DA SILVA COSTA SOBRINHO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 533/2021, de 06 de julho de 2021, e tendo em vista a solici-
tação da Deputada  CLEIDE COUTINHO (2º Secretário),  nomeando 
MARA FLORA CORREA COSTA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 011 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de análise do mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

323/2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa, 
através da Mensagem Governamental nº 069/2021, que institui o “Au-
xílio Cuidar”, destinado às crianças e adolescentes em situação de or-
fandade bilateral no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o “Auxí-
lio Cuidar”, no valor de R$ 500,00 a ser pago mensalmente às crian-
ças e adolescentes, até o alcance da maioridade civil, em situação de 
orfandade bilateral no Estado do Maranhão, em face da pandemia da 
COVID-19. Considera-se orfandade bilateral a condição social em que 
se encontra a criança ou adolescente em que ambos os pais, biológicos 
ou por adoção, faleceram, sendo, pelo menos um deles, em razão da 
COVID-19. 

O pagamento do “Auxílio Cuidar” dar-se-á por meio da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, a quem caberá a 
edição dos atos normativos necessários para cumprimento do disposto 
neste projeto de lei e a Secretaria de Estado do Planejamento e Orça-
mento - SEPLAN, tomará as providências necessárias para remanejar, 
anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto 
nesta propositura de lei.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 558/2021), 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer 
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno. 

O auxílio de que trata a presente propositura de lei, é um instru-
mento de amparo às crianças e aos adolescentes em situação de orfan-
dade completa e tem por finalidade contribuir para a garantia do direito 
à vida e à saúde, bem como para o acesso à alimentação, educação e 
lazer, em face da pandemia do COVID-19. Essa medida, por si só, aten-
de à pertinência da matéria.  

A proposta legislativa em comento, ao tempo que consiste em 
mais uma medida estadual voltada a amenizar os reflexos sociais da 
pandemia da COVID-19, reforça o compromisso do Estado do Mara-
nhão com os deveres constitucionais de proteger a família e assegurar 
a criança e ao adolescente o acesso a direitos fundamentais, como bem 
esclarece a Mensagem Governamental. 

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de Orça-
mento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de 
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, 

que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito financeiro.
Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e 

oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei é 
o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância 
e interesse público.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o Proje-
to de Lei sob exame obedece ao mecanismo de Orçamento, não trazen-
do relevante impacto financeiro, de sorte que deve ser aprovado.

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

nº 323/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência 
e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamen-
tária da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fis-

calização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
323/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                
                                       
Presidente: Deputado Roberto Costa                               
Relator: Deputado Roberto Costa
                                                     
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                            ______________________________
Deputado Ariston                                                ______________________________
Deputado Ricardo Rios                                       ______________________________

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 016/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

310/2021, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a Polí-
tica de Assistência Social do Estado do Maranhão, organizada na 
forma do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.”

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade (Parecer nº 543/2021), nos termos regimentais, vem 
agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que 
seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento In-
terno.

Em suma, o presente Projeto de Lei tem por objetivo traçar as 
diretrizes e princípios da Assistência Social no Estado, criando o Con-
selho Estadual de Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência 
Social.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Ordinária deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

Ordinária, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-
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dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei Ordinária nº 310/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ariston                                   ____________________________
Deputado Marco Aurélio        ___________________________                                   
Deputada Socorro Waquim     ___________________________                                                                          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             

_____________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 493 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 077/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que institui a Política de Sanitização 
de Ambientes do Estado do Maranhão, a fim de evitar a Transmissão de 
Doenças Infectocontagiosas. 

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica instituída a po-
lítica de sanitização de ambientes do Estado do Maranhão. Os locais 
fechados de acesso coletivo, públicos ou privados, climatizados ou não, 
deverão realizar processo de sanitização, a fim de evitar a transmissão 
de doenças infectocontagiosas.

              Registra a justificativa do autor da propositura de Lei, que 
a doença infecciosa é um dos mais graves problemas de saúde públi-
ca, afetando milhares de pessoas. O novo coronavírus (Covid-19), por 
exemplo, vem alarmando o mundo. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS), declarou nesta quarta-feira (11 de março de 2020) a pandemia 
de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Se-
gundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de paí-
ses atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

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

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

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposi-
ções legislativas. 

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

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

Assim, ao instituir um Programa ou Política Estadual, cria-se a 
obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a re-
gra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente. 

O Poder Legislativo não possui competência para criar progra-
mas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.

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

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que 
a política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
caso em espécie.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implan-
tação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institu-
cional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da 
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito 
previsto no art. 2º, da Constituição da República. 

O Projeto de Lei em tela segue os parâmetros apresentados, logo, 
não há objeções nessa fase do processo legislativo.

    Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei origi-
nal, sugerimos a supressão do art. 8º, objetivando uma melhor aplicabi-
lidade do seu objetivo.

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

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 077/2020, com a supressão do dispositivo acima 
mencionado.

É o voto.

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

votam pela aprovação Projeto de Lei nº 077/2020, nos termos do voto 
do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 528 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 308/2021, de autoria do Órgão do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que “Altera a Lei nº 9.936, de 22 
de outubro de 2013, que dispõe sobre a Organização Administrativa do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências”.

Em suma, o Projeto de Lei, em análise, propõe a alteração do art. 
26, da Lei                nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, com o acréscimo 
do parágrafo único, com a seguinte redação:

“Art. 26 -......................................................................................
...............

         Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, é facultado a designação de um de Técnico Estadual de Contro-
le Externo ou  de um Auxiliar de Controle Externo, para atuar em Ga-
binete de Conselheiro ou em Gabinete de Conselheiro-Substituto exceto 
quando investido em cargo em comissão nos termos do art. 16 desta 
Lei, desde que essa movimentação de pessoal não prejudique o normal 
funcionamento da Unidade onde lotado o servidor requisitado”. (AC)

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei que, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      TERÇA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2021 23
a medida ora proposta, visa tão somente, adequar situações internas re-
lacionadas à gestão de pessoas, não projetando nenhum incremento de 
despesa com pessoal estando, portanto, de conformidade com os arts. 
16, 17, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como está em consonância com 
o art. 8º, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e dá outras providências.

É sabido que os Estados membros devem seguir as normas 
básicas do processo legislativo traçado pela Constituição Federal. 
Sobre o assunto se faz necessário destacar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsó-
ria das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a impli-
cação com o princípio fundamental da separação e independência dos 
poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637, 
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.]

O Tribunal de Contas do Estado apesar de ser considerado um 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, possui autonomia administrativa 
e financeira e inclusive possui a reserva de iniciativa na deflagração 
do Processo Legislativo que tratar de sua estrutura e de seus servidores 
conforme se extrair da análise sistemática dos arts 73,75 e 96, II, d, da 
CF/88.

Neste sentido, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal 
Federal, vejamos:

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de 
origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto 
nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre 
forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do 
Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa 
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido 
pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das 
prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essen-
cialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo 
que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como re-
sulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, 
d, da Constituição Federal. (...) O ultraje à prerrogativa de instaurar o 
processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inques-
tionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconsti-
tucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. [ADI 4.643, 
rel. min. Luiz Fux, j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem 
grifos.

No tocante a iniciativa do Projeto de Lei, o mesmo atende os 
requisitos formais, sendo assim formalmente constitucional.

Como se vê, não há qualquer óbice formal e material ao projeto 
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

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

308/2021, 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 308/2021, nos termos 
do voto do Relator.               

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

em 06 de julho de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 

Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       __________________________
Deputado Ciro Neto                                               __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      __________________________
_______________________                                  __________________________
_______________________                                  __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 535 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 306/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Mical Damasceno, que Estabelece medidas de 
proteção às vítimas de violência sexual nos atos processuais.

Nos termos do presente Projeto de Lei, torna-se obrigatório, no 
âmbito do Estado do Maranhão, o acompanhamento de Advogados(as)/
Defensoria Pública, a todas as mulheres vítimas de violência sexual, em 
todos os atos processuais criminais.

A proposição de Lei sob exame, conquanto tenha alta carga de re-
levância social, regula matéria de direito processual, invadindo, por-
tanto, competência privativa da União. A definição de regras sobre 
a tramitação das demandas judiciais e sua priorização, na medida em 
que reflete parte importante da prestação da atividade jurisdicional pelo 
Estado, é aspecto abrangido pelo ramo processual do Direito, cuja posi-
tivação foi atribuída pela Constituição Federal privativamente à União, 
senão vejamos:

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

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Assim sendo, a fixação do regime de tramitação de feitos e das 

correspondentes prioridades é matéria eminentemente processual, de 
competência privativa da União, que não se confunde com matéria pro-
cedimental em matéria processual, essa sim, de competência concorren-
te dos estados-membros. 

No caso em apreço, não se trata do exercício da competência dos 
Estados para legislar concorrentemente a respeito de procedimentos em 
matéria processual (art. 24, XI, CF/88), com fundamento nos §§ 3º e 
4º, do art. 24, da Carta Magna, ou seja: Inexistindo Lei Federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades; A superveniência de Lei Federal so-
bre normas gerais suspende a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for 
contrário. 

Ressalta-se, por oportuno, que já existe a Lei Federal nº 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), que garante o direito de preferência para o pro-
cesso e o julgamento das causas decorrentes da prática de violência 
sexual contra a mulher. Portanto, não cabe mais aos Estados o exercício 
da competência legislativa plena para dispor acerca do tema. 

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, já rea-
firmou a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de normas 
estaduais que exorbitem de sua competência concorrente para legislar 
sobre procedimento em matéria processual, adentrando aspectos típi-
cos do processo, como competência, prazos, recursos, provas, dentre 
outros. A exemplo, da Lei Ordinária nº 7.716/2001 do Estado do Mara-
nhão, que dá prioridade de tramitação aos procedimentos judiciais em 
que figure como parte mulher vítima de violência doméstica. 

Ante essas circunstâncias, e visto que a propositura de Lei Esta-
dual não está em consonância com a Constituição Federal, por exercício 
abusivo da competência legislativa estadual, opinamos pela rejeição da 
matéria, por inconstitucionalidade formal.  

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

306/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, haja vista ser 
matéria de iniciativa privativa da União.    
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É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 306/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.        
                                                         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Adelmo Soares                                ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 537 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 7.765, de 23 
de julho de 2002, que regulamenta o Tribunal Administrativo de Recur-
sos Fiscais – TARF, e dá outras providências.

Em suma, a propositura altera a Lei nº 7.765, de 23 de julho de 
2002, visando criar mais dinamismo na atuação da Procuradoria Geral 
do Estado no âmbito do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, 
por meio de manifestação previa oral tanto nos Recursos de Ofício 
quando nos Recursos de Voluntário, contribuindo para garantir a celeri-
dade no andamento processual. 

Além disso, assegura à essa Instituição a prerrogativa de solicitar 
vista dos autos caso entenda ser necessário uma análise mais profunda 
da questão discutida no processo, em razão da complexidade da matéria 
ou do fato analisado, emitindo parecer escrito.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a Lei nº 7.765, de 23 
de julho de 2002, com a alteração realizada pela Lei nº 8.685, de 15 
de outubro de 2007, ao tratar sobre a estrutura e composição do TARF, 
bem como da tramitação e julgamento dos Processos Administrativos 
Tributários, delimita a competência da Procuradoria-Geral do Estado 
para representar os interesses do Estado junto ao Tribunal. 

Esclarece ainda a Mensagem que acompanha a propositura, que 
não obstante, dada a necessidade de se garantir maior celeridade ao 
andamento e resolução dos processos interpostos junto ao Tribunal Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais – TARF, intenta-se com a proposta em 
comento, alterar a Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, no sentido de 
que a Procuradoria-Geral do Estado apresente parecer de forma oral 
tanto no Recurso de Ofício quanto no Recurso Voluntário.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispositivos cons-
titucionais (Constituição Estadual) abaixo descritos, senão vejamos: 

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. [...] V - criação, estruturação e atribuições das 
Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da admi-
nistração pública estadual.

________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: 

II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento da 
administração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei ca-
paz de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui 
como função típica determinar a atribuição e divisão de competência 

dos seus órgãos de Estado, principalmente quando cria mecanismos 
para garantia eficiência e celeridade da prestação de serviços públicos 
aos administrados.

Dessa forma, a Proposição, ao alterar a Lei nº 7.765, de 23 de 
julho de 2002, cria mais dinamismo na atuação da Procuradoria Geral 
do Estado no âmbito do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais 
- TARF, por meio de manifestação previa oral tanto nos Recursos de 
Ofício, quando nos Recursos de Voluntário, contribuindo para garantir 
a celeridade no andamento processual, sem prejuízo da emissão de pa-
recer por escrito, quando entender necessário em virtude da complexi-
dade da matéria ou do fato analisado.

Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos requi-
sitos constitucionais de ordem formal e material.

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.
                                                                 
Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       __________________________
Deputado Ciro Neto                                               __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      __________________________
_______________________                                  __________________________
_______________________                                  __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 538 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 638/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que  Dispõe sobre a destinação e acomodação 
apropriada de animais domésticos nos processos de reintegração de 
posse e de demolição de imóveis e dá outras providencias.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
bem como parecer de mérito favorável,  da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, com emenda substitutiva.

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

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

Ordinária nº 638/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 638/2019, em 
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redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                              

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

PROJETO DE LEI Nº 638 /2019

Dispõe sobre a destinação e acomo-
dação apropriada de animais domésticos 
nos processos de reintegração de posse e 
de demolição de imóveis e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º - Nos processos judiciais de reintegração de posse e nos 
processos administrativos para obtenção de alvará de demolição de 
imóveis, deve ser comprovada a devida destinação e acomodação dos 
animais domésticos afetados previamente à execução da reintegração 
ou da demolição. 

Parágrafo único - Para fins de aplicação desta Lei, define-se que 
a devida destinação e acomodação é aquela capaz de assegurar que o 
animal passará a viver em local adequado, livre de maus-tratos, enten-
dendo-se como maus-tratos as práticas descritas nos termos do artigo 
32 da Lei nº 9.605, de 1998; e nos termos da Resolução nº 1236, de 
26 de outubro de 2018, expedida pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária.

Art. 2º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de posse 
ou da demolição estar ocupado por moradores, a autoridade condutora 
dos respectivos processos deve conceder o prazo de 30 dias para que os 
ocupantes possam providenciar a devida destinação e acomodação dos 
animais domésticos que estiverem no local sob a sua tutela.

Parágrafo único - Caso os tutores não consigam cumprir a de-
terminação no prazo concedido, caberá ao Poder Público local tomar 
providências para destinar e acomodar os animais domésticos afetados. 

Art. 3º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de 
posse ou da demolição não estar ocupado por pessoas, mas houver 
animais vivendo no local, o interessado nos respectivos processos fica 
obrigado a providenciar a devida destinação e acomodação dos animais 
domésticos anteriormente à execução da reintegração ou da demolição. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 539 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 311/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública o Centro de 
Mães Sagrado Coração de Jesus, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 

decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Centro de Mães Sagrado Coração de Jesus - CMSCJ, foi 
fundada no dia 03 do mês de outubro, de 2012, na cidade de São 
Luís, Estado de Maranhão, com duração por tempo indeterminado, 
tendo como finalidades: Desenvolver ações de proteção, a família, 
a infância, a maternidade, a adolescência e a velhice; Amparo ás 
crianças e adolescentes carentes; Ações de prevenção, habilitação, 
reabilitação e integração a vida comunitária de pessoas portadoras 
de deficiência; Desenvolver e Ampliar a Ação da Cidadania Contra 
a Fome, a Miséria e pela vida, buscando a participação de todas as 
camadas da sociedade onde na caminhada solidária, ética e justa, 
rumo a uma unidade onde prevaleça o respeito pela vida e a cons-
ciência de direito á cidadania; Estimular a criação de comitês afins, 
em todo Município de São Luís, incentivando o intercâmbio entres 
eles e deles com a sociedade civil organizada, numa perspectiva de 
solidariedade; Criar e amplia e programas e projetos de combate 
á fome, á miséria e a exclusão, em todas as suas faces, priorizando 
os relacionados com geração de emprego e renda e com a melhoria 
de condições de vida de famílias de baixa renda; Desenvolver ações 
de mutirão, de saúde, habilitação e saneamento básico; Promoção 
da Assistência Social; Promoção da Cultura, defesa e conservação 
do Patrimônio Histórico e artístico, promover, realizar e produzir 
espetáculos e eventos artísticos e culturais de quaisquer naturezas, 
objetivando sempre alcançar suas finalidades; Alternativas para a 
geração de Empregos e Renda; Promoção de segurança alimentar e 
nutricional; Defesa preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável; Promoção do Voluntá-
rio; Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate a 
pobreza; preservação e conservação do meio ambiente e promoção 
do desenvolvimento sustentável promoção do Voluntário; Promo-
ção do desenvolvimento econômico e social e combate a pobreza; 
Atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica 
da Assistencial (LOAS) e a defesa e garantia de seus direitos; Em-
preender ações de prevenção, habilitação reabilitação das pessoas 
portadores de deficiência e a promoção de sua integração a vida 
comunitária; Desenvolver a Educação com Escola Tia Nea e objeti-
vando ministrar a Educação Infantil, Creche, Ensino Fundamental 
e (EJA) Educação para Jovens e Adultos dentro dos planos e nor-
mas estabelecidas pela Lei nº 9394/96 de 26 de Dezembro de 1996, 
desenvolvimento da cultura, esportes o turismo e artes; Captar Re-
cursos Financeiros e/ou matérias, a serem aplicado na promoção 
da assistência social ás minorias e excluídos, no apoio e patrocí-
nio e pela vida, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico do 
pais, pautado sempre na auto sustentabilidade; Promover Cursos 
e Formação Educativa, cursos técnicos, cursos profissionalizantes; 
Oferecer mecanismos formação e integração da comunidade, esti-
mulando o lazer, a cultura e o convívio social.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 311/2021, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 06 de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 540 /2021  
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei  nº 262/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Welington do Curso, que “Dispõe sobre a isenção no pagamento de 
taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, para os convocados e nomeados que efetivamente trabalharem 
como mesários nas eleições político-partidárias, em Plebiscitos e em 
Referendos realizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão e dá outras 
providências.”

O Projeto de Lei em análise prevê a isenção dos eleitores con-
vocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Maranhão, que prestam 
serviços no período eleitoral de forma voluntária, visando à preparação, 
execução e apuração de eleições oficiais, do pagamento de taxas de ins-
crição nos concursos públicos e processos seletivos realizados pela Ad-
ministração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e 
Entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado 
do Maranhão.  

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

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

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

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esque-
matizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais, 
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normati-
vas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ en-
volvidos no processo”.

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em 
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do 
ato normativo que especificar. 

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

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

Estadual. Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 

disponham sobre:[...] III – organização administrativa e matéria or-
çamentária.[...]”

No entanto, cumpre esclarecer que a competência para defla-
grar o processo legislativo afigura-se comum, uma vez que não se 
encontra incluída no rol da competência legislativa de inciativa pri-
vativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ES-
TADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que 
estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não 
versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 
da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investi-
dura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracte-
rização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade 
formal não configurada.[...] (ADI 2672/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, DJ 10/11/06)”

Ora, dessa forma o Projeto de Lei não carrega matéria afeta ao 
regime jurídico dos servidores em sentido estrito, uma vez que a in-
vestidura no cargo possui como pressuposto vínculo funcional, que só 
poderá existir após o encerramento do certame público e a consequente 
nomeação e posse do candidato devidamente aprovado.

Noutro giro, devemos esclarecer que as taxas de inscrição em 
concursos públicos não possuem natureza tributária, uma vez que não 
são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou em virtude 
de serviço público específico e divisível, potência ou efetivo, prestado 
ou posto a disposição do contribuinte (inciso II, do art. 145 da CF/88).

Dessa forma, a taxa de inscrição em concursos públicos serve, 
tão-somente, para custear as despesas decorrentes dos gastos realizados 
pelas empresas contratadas para realização do certame. 

Nessa ordem de ideia, destacamos excerto de Acórdão proferido 
pelo Tribunal da Cidadania:

“EMENTA: (….) 3. Cobrança de taxa de inscrição não carac-
teriza exação ilegal, uma vez que os concursandos não são contri-
buintes nem a taxa de inscrição confunde-se com tributo, destinan-
do-se esta apenas a custear os dispêndios da entidade responsável 
pela organização do concurso[...](Superior Tribunal de Justiça, em 
sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 14565-MG, 
relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 6ª Turma, julgado em 
27/8/02 )

Por esse prisma, a fixação do valor da taxa de inscrição não será 
realizada por Lei, pois apenas reflete a compensação pelos custos que 
decorram da realização do certame. Em razão disso, não integram o 
orçamento e poderão ser pagas diretamente para a instituição que o or-
ganizou, não sendo exigido o depósito em conta do tesouro do ente 
público, levando-nos a conclusão de que não configuram como renda 
pública.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei 
capaz de macular o processo legislativo.

Portanto, a isenção para pagamento de taxa de concursos públi-
cos, não possui nenhum vício material de constitucionalidade, entretan-
to, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que determina-
dos dispositivos que implicam em ingerência às atribuições do Poder 
Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, sejam 
reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o que 
somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

do Projeto de Lei nº 262 /2021, 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 262 /2021, nos termos do 
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voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.        

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 262 /2021

Dispõe sobre a isenção no paga-
mento de taxas de inscrição em concursos 
públicos no âmbito do Estado do Mara-
nhão para os convocados e nomeados que 
efetivamente trabalharem como mesários 
nas eleições político-partidárias, em Ple-
biscitos e em Referendos realizadas pela 
Justiça Eleitoral do Maranhão e dá ou-
tras providências.

Art. 1° - Os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Elei-
toral do Maranhão, que prestam serviços no período eleitoral de forma 
voluntária, visando à preparação, execução e apuração de eleições ofi-
ciais, ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição nos concursos 
públicos e processos seletivos realizados pela Administração Pública 
Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e Entidades mantidas 
pelo Poder Público Estadual, no âmbito do Estado do Maranhão. 

§ 1º - Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele 
que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições, Plebiscitos 
e Referendos como componente de mesa receptora de voto ou de 
justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo 
mesário ou secretário, membro ou scrutinador de Junta Eleitoral, 
Supervisor de Local de Votação e os designados para auxiliar os seus 
trabalhos. 

§ 2º - Entende-se como período de eleição, para os fins desta 
Lei, a véspera e o dia do pleito e consideram-se cada turno como uma 
eleição. 

§ 3º - Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que 
comprovar o serviço prestado à justiça eleitoral, por, no mínimo, duas 
eleições, consecutivas ou não, sendo que, cada turno é considerado 
como uma eleição.

§ 4º - A comprovação do serviço prestado será efetuada através da 
apresentação de declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, 
contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno 
e a data da eleição, cuja cópia autenticada deverá ser juntada no ato da 
inscrição. 

Art. 2º - Após a comprovação de participação nas eleições, 
referendo ou plebiscito, o eleitor nomeado terá o benefício concedido a 
contar da data em que fez jus ao benefício e por um período de validade 
de 02 (dois) anos. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 541 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, 

apresentado pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que Autoriza a 

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a 
constituir Comissão Especial para atender a Resolução Legislativa nº 
957/2019.

 Nos termos da presente proposição, fica a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão autorizada a consti-
tuir Comissão Especial composta por 03 ( três) Membros, obedecido o 
princípio da proporcionalidade partidária, com a finalidade de cumprir 
o disposto na Resolução Legislativa nº 957/2019 (Concede a Medalha 
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora Damares Regina 
Alves,  Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Huma-
nos), publicada no Diário nº 143 de 10/09/2019. 

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifica-
-se que a medida ora proposta é pertinente

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de De-
creto Legislativo n.º 001/2020, de autoria da Senhora Deputada Mical 
Damasceno.

 É o voto.

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

votam, por maioria, pela REJEIÇÃO do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 001/2020, contra o voto do Relator, o Senhor Deputado Wendell 
Lages.

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

em 06 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 542 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 299/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Inclui, no Calendário Cívico do 
Estado do Maranhão, o Mês Estadual de Combate ao Câncer de Boca.

Nos termos da presente proposição de Lei, fica instituído, o mês 
estadual de combate ao Câncer de Boca, a ser comemorado no mês de 
maio de cada ano.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que o câncer oral 
ou de boca envolve a região dos lábios e a cavidade interior da boca, po-
dendo afetar gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmen-
te as bordas) e assoalho (região embaixo da língua). Feridas, nódulos, 
lesões ou manchas na boca, que incomodam há mais de 15 dias e não 
cicatrizam devem ser investigados.

A propositura em tela cria o mês estadual de combate ao câncer 
de boca, a ser instituído no mês de maio de cada ano. A escolha do re-
ferido mês se deve ao fato de ser comemorado no dia 31 de maio o Dia 
de Combate ao Tabagismo, haja vista que o fumo, aliado ao álcool, é 
um dos principais causadores de câncer bucal. Certamente, a instituição 
de um mês voltado para o desenvolvimento de medidas profiláticas e 
combativas trará benefícios aos maranhenses haja vista que o diagnósti-
co precoce de tumores de boca implica em um melhor prognóstico para 
os pacientes1. 

1  Carvalho AL, Singh B, Spiro RH, Kowalski LP, Shah JP. Can-
cer of the oral cavity: a comparison between institutions in a developing 
and a developed nation. Head Neck. 2004.
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada 

ano do triênio 2020/2022 sejam diagnosticados no Brasil 15.190 novos 
casos de câncer de boca e orofaringe (11.180 em homens e 4.010 em 
mulheres). Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,69 
casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição; e, de 
3,71 para cada 100 mil mulheres, sendo o 13º mais frequente entre to-
dos os tipos de cânceres. Quanto á sua incidência, estima-se que esses 
cânceres são duas vezes mais comuns em homens do que em mulheres 
e são quase igualmente frequentes em negros e em brancos.

Nos últimos anos, a taxa global de novos casos do câncer de boca 
e orofaringe vem diminuindo. No entanto, tem ocorrido um aumento 
contínuo no número de casos relacionados à infecção pelo vírus do pa-
piloma humano (HPV), tanto em homens como em mulheres.

A idade média da maioria das pessoas diagnosticadas com câncer 
de boca e orofaringe é de 62 anos, mas pode ocorrer em pessoas jovens. 
Eles são raros em crianças, mas aproximadamente ¼ dos casos ocorrem 
em pessoas com menos de 55 anos. É importante mencionar que alguns 
pacientes tratados e curados do câncer de boca e orofaringe desenvol-
verão outro câncer mais tarde no pulmão, boca, garganta ou outras áreas 
próximas. Por esta razão, os pacientes com câncer de boca e orofaringe 
devem fazer exames de acompanhamento pelo resto de suas vidas. Eles 
também precisam evitar o consumo de tabaco e álcool, fatores que au-
mentam o risco de um segundo câncer2.

Muitas pessoas acham que o câncer de boca não mata ou pelo 
menos que seja menos letal que os outros. Contudo há um equívoco 
nessa informação tendo em vista que ele é como os outros e também 
requer atenção com a incidência de alguns agravantes. Tendo em vista 
que a região da cabeça é extremamente vascularizada, há o risco de iní-
cio de metástase para órgãos como o pulmão. No Estado do Maranhão, 
temos grande exposição solar de trabalhadores de campo e pescadores, 
isso incide no aumento dessa doença na população. Contudo, como já 
dito, o prognóstico em caso de descoberta da doença no início é positi-
vo e, portanto as medidas profilática e de combate são tão necessárias, 
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.

Nota-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 

2 Disponível em : http://www.on-
c o g u i a . o r g . b r / c o n t e u d o / e s t a t i s t i -

legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 

exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 299/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        
______________________                               ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 543 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 310/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre a Política de Assistência Social do Estado 
do Maranhão, organizada na forma do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS.” 

A presente propositura de Lei está traçando as diretrizes e prin-
cípios da Assistência Social no Estado, criando o Conselho Estadual de 
Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social.

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e 
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da consti-
tucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os 
termos abaixo:

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

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

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

Com efeito, os Poderes são independentes entre si, cada qual 
atuando dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constitui-
ção quando da manifestação do poder constituinte originário. As atri-
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buições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não pode-
rão ser delegadas a outro, prevalecendo o princípio da indelegabilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

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

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham sobre “criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública.”

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obri-
gatoriamente (CF, artigo 25, caput). 

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao 
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estrutura-
ção e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e 
outros órgãos da administração pública estadual.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições 
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública, 
principalmente pelas Secretarias de Estado são de competência do 
Poder Executivo, como no caso de criação de Programas e Políticas 
Públicas. 

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

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

Trata-se o Projeto de Lei de questão eminentemente adminis-
trativa, e, como tal, gravita na órbita de competência do Poder Executi-
vo. É ela (a Administração Pública) que dispõe dos dados sobre as con-
dições de correto funcionamento e operacionalização de tal atividade 
(inclusive quanto aos gastos – despesas - advindos da aplicação da lei). 

A Proposição, ora em análise, está criando o Fundo Estadual da 
Assistência Social e conforme o art. 138 da Constituição Estadual esta-
belece que a instituição de fundos deverá ser precedida de prévia auto-
rização legislativa, in verbis:

“Art. 138  São vedados: 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem  pré-

via autorização legislativa.”
A autorização se materializa com o envio do Projeto de Lei para 

esta Casa Legislativa para que possa ser analisado e votado pelo parla-
mento nos termos do processo legislativo.

Destarte, os Fundos Orçamentários devem ser criados por lei es-
pecífica, ou seja, uma lei monotemática, e o presente Projeto de Lei, 
obedece, essa norma, pois o tema tratado aqui é único sobre a Política 
de Assistência Social.

No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade ou 
ilegalidade material no referido Projeto de Lei. 

Em relação ao impacto financeiro-orçamentário em observância 
da Lei de Reponsabilidade Fiscal, não há nenhuma informação na Men-
sagem enviada pelo Poder Executivo. 

Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 310/2021, estando apto a adentrar no ordenamento 
jurídico estadual.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 310/2021 e, por con-
seguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 310/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       __________________________
Deputado Ciro Neto                                               __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      __________________________
_______________________                                  __________________________
_______________________                                  __________________________
                             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 544 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 317/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Detinha que Considera de Utilidade Pública o Instituto Social Be-
neficente Bideca – ISBB, com sede e foro no Município da Raposa, 
Estado do Maranhão.

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

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

O INSTITUTO SOCIAL BENEFICENTE BIDECA, tam-
bém designada pela sigla [ISBB], outrora designada como União 
de Moradores de Bairro Jardim das Oliveiras fundada em 27 de 
maio de 1995. É uma Organização da Sociedade Civil [OSC], sem 
fins econômicos de caráter beneficente, é pessoa jurídica de direito 
privado, que terá duração por tempo indeterminado com núme-
ros ilimitados de sócios de âmbito nacional e internacional, com 
sede e foro na cidade de Raposa, Estado do Maranhão. Sendo sua 
duração por tempo indeterminado e tem como  objetivos: defen-
der os direitos e interesses legítimos de seus associados, promover 
o trabalho produtivo por meio de práticas solidárias como forma 
de geração de renda, da assistência e desenvolvimento social, fa-
vorecer o desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza, 
conscientizar, sensibilizar, envolver e comprometer os associados e 
a comunidade em ações de defesa do meio ambiente, Desenvolver 
ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à criança, 
à adolescência, à velhice, Execução de serviços de Radiodifusão e 
telecomunicações, com finalidade educativa, artística, cultural, co-
munitária, cultura religiosa, cívica e informativa, respeitando os 
valores éticos, morais e sociais, em benefício do desenvolvimento 
geral da comunidade, mediante as telecomunicações de acordo com 
a legislação especifica. 

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.
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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 317/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

06 de julho de 2021.                                                                                                                                            

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        
______________________                               ______________________ 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 546 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

020/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Advogado Gustavo Henrique 
Brito de Carvalho, natural da cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Consta no Currículo, que o homenageado, o Senhor Gusta-
vo Henrique Brito de Carvalho, há mais de 20 (vinte) anos presta 
serviços relevantes aos maranhenses, além de possuir uma larga e ex-
tensa formação acadêmica, a saber: Formação Acadêmica (Bacharel 
em Direito, Pós-graduado em Direito Público, Privado, 
Empresarial,  Eleitoral Internacional e Processo Civil, 
em MBA pela FGV-RJ), Experiência Profissional (Con-
selheiro Estadual na Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Maranhão – OAB/MA, Procurador Geral e Jurí-
dico da Associação Maranhense dos Advogados – AMAD, e 
até hoje Professor em Especialização, advogado associado 
no escritório de advocacia – GUSTAVO CARVALHO AD-
VOGADOS).

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 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto 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 Resolu-
ção Legislativa n.º 020/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 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 
020/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.   
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        
______________________                               ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 547/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 273/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui o Sistema Especial 
de Reserva de Vagas nas Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas 
Estaduais para estudantes filhos de policiais militares, civis e penais 
mortos ou incapacitados em razão do exercício de suas funções.

Ocorre que já tramitou nesta Comissão Técnica Permanente, o 
Projeto de Lei nº 190/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso, com o mesmo teor, tendo esta Douta Comissão se manifesta-
do pela sua inconstitucionalidade. 

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

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

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

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

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

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

273/2021, ao Projeto de Lei nº 190/2021, consoante dispõe o art. 
170 e 141, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 
o Estado do Maranhão.

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

votam pela anexação do Projeto de Lei nº 273/2021 ao Projeto de Lei 
nº 190/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.        

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Adelmo Soares                               ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 548/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 295/2021 de autoria do 
Senhor Deputado Pará Figueiredo que dispõe sobre a política de aten-
ção a saúde das pessoas com doenças raras no Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de lei em epigrafe, a Política de Aten-
ção Integral às Pessoas com Doenças Raras tem como objetivo reduzir 
a mortalidade, a morbimortalidade com manifestações secundárias e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de pro-
moção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno redução de 
incapacidade e cuidados paliativos.

Ocorre que já tramitou nesta Comissão Técnica Permanente, o 
Projeto de Lei nº 473/2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando 
Pessoa, com o mesmo teor, tendo esta Douta Comissão se manifestado 
pela sua aprovação na forma do substitutivo. 

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

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

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

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

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

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

295/2021, ao Projeto de Lei nº 473/2019, consoante dispõe o art. 
170 e 141, ambos do Regimento 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 Projeto de Lei nº 295/2021 ao Projeto de Lei 
nº 473/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                                           

Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator:  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
______________________                               ______________________        
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 549 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 239/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Pará Figueiredo, que Dispõe sobre a necessidade de tradutor-intérprete 
de libras para atendimento de pessoas com deficiência auditiva nos ór-
gãos públicos estaduais da administração pública direta, suas autarquias 
e fundações.

O presente Projeto de Lei prevê, que todos os órgãos que com-
põem a Administração Pública Direta, bem como as Autarquias e 
Fundações no âmbito do Estado do Maranhão deverão contar com a 
presença de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras ou de 
sistema que integre e supra essa função para atendimento às pessoas 
com deficiência auditiva. 

Prevê ainda a propositura, que o atendimento às pessoas com 
deficiência auditiva deverá estar em consonância com os horários de 
funcionamento dos órgãos que compõem a Administração Pública Di-
reta, bem como as Autarquias e Fundações, bem como fica facultado 
aos órgãos que compõem a Administração Pública direta, autarquias e 
fundações estaduais habilitar e/ou treinar um de seus funcionários ou 
servidores para prestar o atendimento às pessoas com deficiência audi-
tiva, e firmar convênios com associações especializadas no atendimento 
de deficientes auditivos para implementar o atendimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional.

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

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

239/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 239/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 550 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e legali-

dade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei n°. 549/2019, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o acesso priori-
tário aos profissionais de medicina em Férries e embarcações similares 
do transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Na Mensagem nº 051/2021, esclarece o Governador do Estado, 
nas razões do veto parcial, que o Projeto de Lei em comento, em linhas 
gerais, objetiva em garantir prioridade no embarque, no transporte 

aquaviário intermunicipal de passageiros, dos médicos que estejam em 
deslocamento para o exercício de sua profissão.

Inicialmente, cabe registrar que, por força da Portaria nº 007, de 
02 de fevereiro de 2021, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos - MOB, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 
de fevereiro de 2021, os profissionais da saúde em deslocamento para 
prestar serviços ou plantão, mediante comprovação por meio de escala 
de serviço ou outro meio comprobatório, já possuem prioridade na em-
barcação de transporte aquaviário intermunicipal.

Por essa razão, o caput do art. 1º da proposta legislativa compa-
tibiliza-se com as regras previamente estabelecidas pelo Poder Conce-
dente do serviço de transporte aquaviário intermunicipal.

Contudo, há de ser negada sanção aos §§ 1º e 2º do art. 1º do 
Projeto de Lei nº 549/2019, abaixo transcritos, pelas razões a seguir 
delineadas:

Art. 1º O profissional de medicina no exercício da profissão terá 
prioridade no embarque nas embarcações tipo ferry boat e similares 
no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do 
Maranhão.

§ 1º Para fazer jus ao benefício do art. 1º, o profissional deverá 
adquirir, para si e para seu veículo, passagem em até 15 (quinze) 
minutos antes da partida das embarcações.

§ 2º Para efeitos desta Lei, cada embarcação reservará duas vagas 
por travessia, e na hipótese de uso destas, a empresa fica obrigada a 
comprovar que o beneficiário é excedente.

[grifo nosso]
O § 1º do art. 1º da proposta legislativa objetiva estabelecer que 

para ter direito à prioridade de embarque, o profissional da medicina 
deve adquirir a passagem até 15 (quinze) minutos antes da partida das 
embarcações.

Ocorre que, em observância ao disposto no art. 175 da Constitui-
ção Federal, a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (art. 29, 
inciso I) estabeleceu que incumbe ao Poder Concedente regulamentar 
o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.

A gestão de serviços e políticas públicas é função típica do Poder 
Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão 
de serviços públicos.

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao § 2º do art. 1º 
do Projeto de Lei                  nº 549/2019, por meio do qual é proposto 
que, em cada embarcação, devem ser reservadas duas vagas (por tra-
vessia) aos profissionais da Medicina.

Além de interferir na gestão de serviço público estadual, a re-
serva de vagas, até 15 (quinze) minutos da embarcação é inviável, na 
medida em que é dever do usuário do serviço chegar com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos antes do horário previsto da partida. 
Ademais, na forma proposta, o dispositivo poderia autorizar preterição 
ou negativa de embarque a quem, embora tenha chegado dentro do 
prazo para aquisição de passagens e embarque, não satisfaça a condi-
ção de “profissional da medicina”.

Por todo o exposto, tendo em vista o princípio da harmonia e in-
dependência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Cons-
tituição Federal) e considerando que o legislador infraconstitucional 
não pode interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou 
ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho 
veto aos §§ 1º e 2º do art. 1º Projeto de Lei nº 549/2019 por padecerem 
de vício de inconstitucionalidade.

Dessa forma os §§1º e 2º do art. 1º da Proposição afigura-se como 
uma interferência indevida na gestão do serviço público de competência 
Estadual.

Nesse contexto, a gestão de serviços e políticas públicas é função 
típica do Poder Executivo, e qualquer proposição de iniciativa parla-
mentar em relação a matéria viola o princípio da separação dos poderes, 
invadindo matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Execu-
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tivo Estadual.

Ademais, vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipica-
mente no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar até 
o detalhamento de ações executivas ou questões técnicas, sob pena de 
se configurar como ato de gestão administrativa.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
a razão ao Governador, em vetar os dispositivos (§§1º e 2º do art. 1º), 
acima mencionados da Propositura de Lei, por padecer de vício de in-
constitucionalidade material. Portanto, as razões do veto governamental 
são convincentes.

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

PARCIAL aposto aos dispositivos acima mencionados do Projeto 
de Lei nº 549/2019, por vício de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos dispositivos 
do Projeto de Lei nº 549/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 551 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei n° 167/2019, de auto-
ria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a isenção 
de cobrança da taxa de estacionamento, em espaços de propriedade de 
prestadores de serviços médico-hospitalares, aos pacientes submetidos 
às sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, no âmbito de 
Estado do Maranhão.

Através da Mensagem nº 060/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art. 
64, IV, da Constituição Estadual, vetou integralmente, o Projeto de Lei 
Ordinária nº 167/2019, por padecer de vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que a proposta legislativa, em linhas gerais, estabelece a isenção de pa-
gamentos das taxas referentes ao uso de estacionamentos, cobrados em 
espaços de propriedade de prestadores de serviço médico (hospitais, 
clínicas, laboratórios e similares), ainda que explorados por meio de 
concessão a empresas privadas, no Estado do Maranhão, dos pacien-
tes que estiverem submetidos às sessões de quimioterapia, radioterapia 
e hemodiálise, pelo período necessário a realização do procedimento 
terapêutico.

Em que pese a intenção da proposição, que beneficia pacientes 
que se submetam a longos períodos em unidades hospitalares para tra-
tamento de câncer ou de doença renal crônica, há de ser negada san-
ção ao Projeto de Lei nº 167/2019.

É consabido que a República Federativa do Brasil tem como um 
de seus fundamentos a livre-iniciativa, possuindo a ordem econômica 
como princípios, ao lado da defesa do consumidor, a livre concorrência 
e a liberdade para o exercício de qualquer atividade econômica (art. 

1º, inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal).
Dessa forma, apesar de aparentemente tentar tratar de matéria 

afeta as relações de consumo, em virtude da competência concorrente 
(art. 24 da CF/88), a proposição adentra indevidamente na atividade 
econômica privada, ferindo os princípios da ordem econômica, em es-
pecial, da livre iniciativa, livre concorrência e da propriedade privada 
(art. 170, caput, II e IV da CF/88).

Em sintonia com isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 
[...] enquanto a União regula o direito de propriedade e estabelece as 
regras substantivas de intervenção no domínio econômico, os outros 
níveis de governo apenas exercem o policiamento administrativo do 
uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, tendo em 
vista, sempre, as normas substantivas editadas pela União (ADI 4.862, 
rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-8-2016, P, DJE de 7-2-2017).

Por tais razões, verifica-se que assiste razão ao Governador do 
Estado em vetar integralmente a proposta legislativa em epígrafe, por 
inconstitucionalidade formal e material, haja vista que diante da atri-
buição de ônus incompatível com os princípios constitucionais da livre 
iniciativa e da concorrência (art. 170, caput, II e IV da CF/88), bem 
como da proporcionalidade, termina por adentrar em matéria de compe-
tência privativa da União (art. 22, incisos I e VII, da CF/88). Portanto, 
as razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela manutenção do Veto total ao Pro-

jeto de Lei nº 167/2019, por encontra-se eivado de vício de inconstitu-
cionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 167/2019, nos termos do voto do Relator

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

em 06 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 552 /2021
RELATORIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de e técnica legislativa do Projeto Lei nº 285/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Zé Inácio, que “Institui o Programa “Escola Sem Mordaça” 
no âmbito do Estado do Maranhão”.

Em síntese a proposição de Lei, sob exame, prevê que fica criado, 
em todo o território do Estado do Maranhão, o Programa “Escola Sem 
Mordaça”, no âmbito dos ensinos público e privado.

Prevê ainda, a propositura, que os Grêmios Estudantis livres, 
Conselhos Escolares e as entidades de representação dos estudantes 
terão plena liberdade para promoverem debates no interior das escolas 
das redes públicas estaduais, desde que amplamente divulgados e aber-
tos a todos os membros da comunidade escolar, garantidas a legalidade 
das manifestações e a pluralidade de ideias e concepções.

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 
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a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de 
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estru-
turação 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 os arts.  4º, 5º, 6º e 7º da proposição.

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

Em verdade, a proposição assume características de uma ação em 
políticas públicas, no caso, uma ação na área educacional em toda rede 
pública e privada de ensino , conforme contextualiza a própria Justifi-
cativa, senão vejamos:

Este projeto visa, portanto, combater a discriminação, o pre-
conceito e o discurso de ódio no âmbito da educação, garantindo 
o respeito pelas diferenças que nos enriquecem como sociedade e 
prevenindo todas as formas de violência, bullying e assédio escolar. 
Baseia-se na defesa de uma escola em que pessoas são ensinadas 
a aprender por si mesmas, a investigar, a ler criticamente, a fazer 
pesquisa usando o método científico, a interpretar e questionar di-
ferentes teorias e concepções; onde a informação e o saber são colo-
cadas à disposição dos e das estudantes sem qualquer tipo de censu-
ra; onde o debate não é insubordinação, mas senso crítico; onde a 
formação da própria opinião não nasce da aceitação e introjeção do 
discurso da autoridade ou daquele que domina no ambiente social 
dos alunos, mas de um caminho em que as diferentes opiniões são 
ouvidas, debatidas, discutidas, analisadas e criticadas.

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

Por fim, é preciso pontuar, ainda, que boa parte do que resta de-
terminado na presente proposição já se encontra normatizado nos ter-
mos do próprio Decreto nº 34.555, de 12 de novembro de 2018, editado 
pelo Governador Flávio Dino.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 285/2021, 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 285/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 06 de julho de 2021.        

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 553 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de             Lei nº 321/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública a Comunidade 
Católica Diante da Cruz, com sede e foro no Município de Bacabal, 
Estado do Maranhão.

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

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

A Comunidade Católica Diante da Cruz, sediada na Rua São 
Raimundo, n° 84, Vila Coelho Dias – Bacabal, MA, constituída em 
20 de maio de 2010. é uma pessoa jurídica de direito privado, da 
espécie organização religiosa, a qual não possui fins lucrativos, 
mas beneficentes e culturais. A Organização tem como objetivos 
a realização de ações evangelizadoras, da comunhão eclesial entre 
os membros e o seu respectivo apoio a outras expressões da Igre-
ja Católica, valendo-se da caridade em sentido amplo, estímulos à 
prestação de serviços e estudo bíblico, comércio de bens e serviços 
relevantes e administração de mídia, obedecendo aos princípios 
do direito e as garantias fundamentais. A Comunidade Diante da 
Cruz filiar-se-á a associações, institutos, centros de estudos e outras 
instituições afins, nacionais ou internacionais, para a consecução 
dos seus objetivos sociais. Para a realização dos fins sociais poderá 
a Organização celebrar convênios ou contratos de parcerias com 
pessoas jurídicas de direito público interno, com instituições públi-
cas e/ou privadas, ou se inserir em programas governamentais ou 
não-governamentais que incluam projetos com destinações sociais, 
podendo receber recursos financeiros, contribuições e outros auxí-
lios estipulados em tais programas para a concretização de tais fins. 

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 321/2021, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 06 de julho de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 554/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 319/2021, de autoria 

do Poder Executivo, que Institui, no âmbito da Política Educacional 
“Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-Auxílio Educacional 
(BAE).

 Nos termos da propositura de lei, fica instituído, no âmbito da 
Política Educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-
-Auxílio Educacional (BAE), com a finalidade de condecorar as escolas 
públicas que tenham obtido, no ano anterior ao de sua concessão, os 
melhores resultados de aprendizagem. 

O prêmio de que trata a presente propositura de lei será concedi-
do anualmente, com base nos resultados gerados pelo SEAMA do ano 
anterior, com a primeira edição a ser realizada no ano 2022 e tem como 
objetivos estimular o desenvolvimento da excelência, da equidade e da 
qualidade social dos sistemas públicos de ensino no Estado; valorizar 
a gestão educacional com foco na melhoria da aprendizagem dos estu-
dantes; mobilizar a comunidade escolar para implementação de ações 
didático-pedagógicas, bem como favorecer o alcance das metas 5 e 8 
do Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei nº 10.099, de 11 de 
junho de 2014.

Esclarece a Mensagem Governamental, que através da Lei n° 
10.995, de 11 de março de 2019, foi instituída a Política Educacional 
“Escola Digna”, no âmbito do Poder Executivo. A referida política é de-
senvolvida de forma integrada pelo Governo do Estado, pela por meio 
da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, em regime de colabo-
ração com os municípios, abrangendo as ações relacionadas à expan-
são do atendimento escolar e melhoria da infraestrutura, à qualificação 
das práticas e rotinas pedagógicas, à valorização dos profissionais da 
educação, e ao fomento à melhoria dos indicadores educacionais e do 
desempenho dos profissionais da educação, por meio da concessão de 
bolsas, premiação e reconhecimento das experiências exitosas. Nesse 
contexto, por meio do Projeto de Lei em comento, são instituídos, no 
âmbito da Política Educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna 
e o Bolsa-Auxílio Educacional (BAE).

Ao examinar a matéria, verifica-se que ela é de natureza legis-
lativa e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e obe-
dece ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, que 
preceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, 
Leis que disponham sobre organização administrativa e matéria or-
çamentária.

Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado dis-
por sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado 
na forma da lei, a teor do que dispõe o artigo 64, inciso V, da Consti-
tuição Estadual. 

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis, visto que o 
prêmio de que trata a propositura tem por finalidade valorizar a gestão 
educacional com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes, 
bem como estimular o desenvolvimento na excelência, da equidade e da 
qualidade social dos sistemas públicos no Estado, como bem esclarece 
a Mensagem Governamental. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 319/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 319/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.
                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        
______________________                               ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 555 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

023/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Advogado e Procurador 
de Estado Carlos Henrique Falcão de Lima, natural da cidade de Te-
resina, Estado do Piaui.

Consta no Currículo, que o homenageado, o Senhor Carlos Hen-
rique Falcão de Lima, há mais de 15 (quinze) anos presta serviços rele-
vantes aos maranhenses, além de possuir uma larga e extensa formação 
acadêmica, senão vejamos.

Currículo Lattes
Carlos Henrique Falcão de Lima 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq. 

br/8776107751271641 
ID Lattes: 8776107751271641 Possui graduação em DIREITO 

pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina LTDA (2001). Especialis-
ta em Direito processual Civil e do                   Consumidor - Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE). Especialista em Direito Sanitário 
– Fundação Osvaldo Cruz (Brasília). Mestre em Direito Internacional 
e Econômico pela Universidade Católica de Brasília - UCB. Ex-Conse-
lheiro Seccional da OAB MA 2013-2015. Membro da Câmara Técnica 
de Direito Sanitário do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde). Advogado e Procurador do Estado desde 2007, está atualmente 
lotado na Procuradoria Judicial da Saúde desde 2016 até hoje.

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 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

O Currículo apresentado pelo autor do Projeto demonstra que o 
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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 Resolu-
ção Legislativa n.º 023/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o voto.

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

de votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
023/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        
______________________                               ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 556 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 506/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Institui o serviço de Disque Denúncia de Maus 
Tratos e abandono de Animais, para receber denúncias referentes à 
violência ou crueldade praticada contra animais.

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

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

Ordinária nº 506/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 506/2019, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                              

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                       __________________________

Deputado Ciro Neto                                               __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      __________________________
_______________________                                  __________________________

PROJETO DE LEI Nº 506/2019

Acrescenta dispositivos à Lei nº 
10.169, de 05 de dezembro de 2014, que 
Dispõe sobre a proteção a todos os ani-
mais, no âmbito Estadual, alterada pela 
Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016.

Art. 1º Acrescente-a ao art. 3º, da Lei nº 10.169, de 05 de dezem-
bro de 2014, alterada pela Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016, os §§§ 
3º, 4º e 5º, com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
(...)
§ 3º Fica instituído o serviço de Disque Denúncia de Maus Tratos 

e abandono de Animais, para receber denúncias referentes à violência 
ou crueldade praticada contra animais.

§4º O serviço a ser criado visa à proteção de nossa fauna, por 
meio de ações fiscalizadoras promovida por instituições do estado a 
partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, por meio dos órgãos 
de comunicação, telefone, e-mail, carta ou qualquer outra forma de 
comunicação, levadas ao poder público.

§ 5º O Estado poderá realizar convênios com Município, visando 
à instituição de uma política conjunta de apuração das denúncias 
formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores 
competentes.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 557 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Repúdio nº 043/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Leonardo Sá, em face às declarações feitas pelo minis-
tro da economia Paulo Guedes, do atual governo do presidente, Jair 
Bolsonaro. Guedes, disse que é possível estabelecer ações contra o 
desperdício de alimentos para fortalecer os programas sociais com 
sobras de restaurantes destinadas a mendigos e pessoas fragiliza-
das, de modo a encadear o que chamou de excessos cometidos pela 
classe média a políticas sociais. A fala ocorreu durante o Fórum da 
Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela ABRAS (Asso-
ciação Brasileira de Supermercados).

O prato de um membro de classe média europeu, que já en-
frentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. 
E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde as vezes há uma sobra 
enorme. Isso vai até o final que é a refeição da classe média alta, 
até lá há excessos”, disse. O ministro demonstra o desconhecimen-
to do funcionalismo do seu próprio país e cobra o que chamou de 
políticas sérias e efetivas de combate à desigualdade. Mais uma vez 
se posiciona de forma elitista ao falar que brasileiros de classe mé-
dia comem demais e as sobras de alimentos deveriam ser utilizados 
para mitigar o problema da fome, como bem esclarece o autor da 
propositura.

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 
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nº 043/2021 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 043/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 558/2021 
RELATÓRIO: 
Trata-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 323/2021, de 

autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Men-
sagem Governamental nº 069/2021, que institui o “Auxílio Cuidar”, 
destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral 
no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o “Auxí-
lio Cuidar”, no valor de R$ 500,00 a ser pago mensalmente às crian-
ças e adolescentes, até o alcance da maioridade civil, em situação de 
orfandade bilateral no Estado do Maranhão, em face da pandemia da 
COVID-19. Considera-se orfandade bilateral a condição social em que 
se encontra a criança ou adolescente em que ambos os pais, biológicos 
ou por adoção, faleceram, sendo, pelo menos um deles, em razão da 
COVID-19.

Prevê ainda a propositura que poderão ser beneficiários do “Au-
xílio Cuidar” crianças e adolescentes com domicílio fixado, há pelo 
menos um ano antes da orfandade completa, no território maranhense e 
cuja família possuísse renda não superior a três salários-mínimos.   

Ademais, o auxílio de que trata a presente propositura de lei, é 
um instrumento de amparo às crianças e aos adolescentes em situação 
de orfandade completa e tem por finalidade contribuir para a garantia 
do direito à vida e à saúde, bem como para o acesso à alimentação, edu-
cação e lazer, em face da pandemia do COVID-19. Essa medida, por si 
só, atende à pertinência da matéria.  

Ao examinar a matéria, verifica-se que ela é de natureza legisla-
tiva e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e obedece 
ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, que pre-
ceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, Leis 
que disponham sobre matéria orçamentária.

Por fim, a Constituição Federal preceitua em seus artigos 226 
e 227 que a família tem especial proteção do Estado, sendo dever do 
Poder Público assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre 
outros, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição Federal e Estadual.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 323/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 323/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de julho de 2021.    

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       __________________________
Deputado Ciro Neto                                               __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      __________________________
_______________________                                  __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 559 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 044/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, à Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão, ao Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência 
contra o Idoso (Ciapvi), a Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de 
São Luís e ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, pela valorosa 
atuação frente ao resgate de uma idoso de 87 anos que sofria maus 
tratos pelo filho, seu curador.

O trabalho realizado com vigoroso desempenho, valor social 
e credibilidade salvou a vida da idosa e ainda permitiu tratamento 
ao filho que supostamente sofre de transtorno mentais. 

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 044/2021 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 044/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 06 de julho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
    
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                                 ______________________        
Deputado Ciro Neto                                          ______________________        
Deputado Rafael Leitoa                                   ______________________        
Deputado Doutor Yglésio                                ______________________        



  38       TERÇA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2021                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 38

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, 
ÀS 8 HORAS E 30 MINUTOS, EM CONFORMIDADE COM O 
QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 
DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA POR VÍDEOCONFERÊNCIA NO ÂMBI-
TO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
DOUTOR YGLÉSIO 
DUARTE JUNIOR
RAFAEL LEITOA                                       
NETO EVANGELISTA                                                                                                                                          

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 553/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 357/2021, que autoriza o Poder Executivo a sortear prêmios em di-
nheiro, nos termos em que especifica, para incentivar a imunização com 
a segunda dose da vacina contra a COVID-19 (Dose Premiada). 

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

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 30 de junho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  

R E S E N H A                                              
                                                                                                  
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-

MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM 
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINAN-
ÇAS , FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS 30 
DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO DE 2021, ÀS 8 HORAS E 30 
MINUTOS, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE A RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, 
QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA 
POR VÍDEOCONFERÊNCIA NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

  PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

ADELMO SOARES – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
DUARTE JUNIOR 
DOUTOR YGLÉSIO
NETO EVANGELISTA  
ARISTON SOUSA
ROBERTO COSTA 
RICARDO RIOS
                                                                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  555/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

320/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir, à Secretaria de Esta-

do do Governo - SEGOV, crédito especial no valor de R$ 2.700.000,00 
(dois milhões e setecentos mil reais), para o fim que especifica.

.AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES 
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 30 de junho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2021. PARTES: ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA 
DB MORAES SOUSA-ME., firmam entre si o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, formalizado nos autos do Processo Administra-
tivo nº 2992/2020 – ALEMA, Pregão Eletrônico n.º 006/2021. OBJE-
TO:   Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção corretiva do Sistema de Telefonia (Central Pabx, Media 
Gateway, substituição de monofones e cabos espiralados) e na Rede 
Lógica (Organização de Pach Cord’s dos Racks com substituição de 
material, troca de pontos lógicos, conectores RJ-45 fêmea, espelhos 
das tomadas incluindo também o cabeamento lógico CAT 6). VALOR:  
O valor da contratação do Lote 1 é de R$ 9.950,00 (nove mil, nove-
centos e cinquenta reais) e do Lote 02 é de R$ 9.300,00 (nove mil e 
trezentos reais), perfazendo o total de R$ 19.250,00 (dezenove mil, 
duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Uni-
dade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão 
Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; 
Programa: 0318 - Gestão Legislativa. Natureza de despesa: 33.90.39.17 
– Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; Ação: 
4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Informática)Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
– Recursos Ordinários - Tesouro; Histórico: Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção cor-
retiva do Sistema de Telefonia e na Rede Lógica. Informações Com-
plementares: Grupo 1 (R$ 9.950,00) e Grupo 02 (R$ 9.300,00). Valor 
Total do Contrato: R$ 19.250,00. NOTA DE EMPENHO: Foi emiti-
da pela ALEMA a Nota de Empenho n.º 2021NE000958, no valor R$ 
19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais .VIGÊNCIA: 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado  caso haja interesse da Admi-
nistração, conforme art. 57, II da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATU-
RA: 30/06/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo Administrativo nº 
2992/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA DB MORAES 
SOUSA-ME., CNPJ n.º 26.857.138/0001-03 – CONTRATADA. São 
Luís (MA), 02 de julho de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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