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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

Suplentes
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PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
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Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
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PRESIDENTE

PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

Titulares
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Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
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Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá
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REUNIÕES:
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III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 / 06 / 2022 – 3ª FEIRA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 28.06.2022 – (TERÇA-FEIRA)
I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 028/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLIGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO INFANTIL
E NA ADOLESCÊNCIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
II- PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
04/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PADRE
JAMES WILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA, NATURAL DE FORTALEZA-CEARÁ. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
17/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO AO SENHOR JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A DAVI
HERMES SOUZA DE OLIVEIRA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
12/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO. QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON
SOUSA.
IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
5. REQUERIMENTO Nº 170/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE, A DATA A SER DEFINIDA, EM HOMENAGEM AO INSTITUTO SOLIS (SOLIDARIEDADE E INCLUSÃO SOCIAL).
V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
6. REQUERIMENTO Nº 168/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA SUBMETIDO
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 236/2022, DA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
OPINOU PELA REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 570/2021, DE
SUA AUTORIA.
7. REQUERIMENTO Nº 169/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA SUBMETIDO
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 327/2022, DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
OPINOU PELA REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE
SUA AUTORIA.
8. REQUERIMENTO Nº 172/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, SOLICITANDO QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 21
E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, POR ESTAR REPRESENTANDO ESTE PODER EM INAUGIRAÇÕES DO GOVERNO DO
ESTADO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM.
REQUERIMENTO Nº 178 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Inciso 4° do Art. 157, combinado
com §1º do Art. 168 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência, a retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 13/2019, de autoria do
Poder Judiciário. Solicitado pelo mesmo Poder, através do ofício nº
1241/2022.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de junho de 2022. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.099 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Padre James Wilson Januário
de Oliveira.
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Padre James Wilson Januário de Oliveira, natural de Fortaleza, Estado do
Ceará.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de junho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
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vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.100 /2022
Concede a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” a Davi Hermes Souza de Oliveira.
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo José
Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” a Davi Hermes Souza de Oliveira.
Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de junho de 2022.
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Em sintonia com isso, compete à União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, a
teor do que dispõe o art. 24, inciso XII, da CF/88.
Como podemos observar, a presente proposta objetiva resguardar
o consumidor da venda sem orientação e intervenção de farmacêutico
responsável e fora do ambiente apropriado para esse tipo de prestação
de serviço.
Sob o aspecto constitucional, não se vislumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade a macular a presente propositura, seja do ponto de
vista formal, seja do ponto de vista material.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do
Projeto de Lei nº 085/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 085/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 268/ 2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 085/2022, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que proíbe a venda de qualquer tipo de
medicamento em mercados, supermercados, conveniências e estabelecimentos similares no Estado do Maranhão e dá outras providências.
A Proposição de Lei, sob exame, estabelece que fica proibida,
no Estado do Maranhão, a venda e/ou dispensação de qualquer tipo de
droga, medicamento, insumo farmacêutico ou correlato, assim conceituados pela Lei Federal n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973, mesmo
aqueles que não exijam prescrição médica em mercados, supermercados, lojas de conveniências e outros estabelecimentos que não estejam
enquadrados no conceito de farmácia estabelecido na Lei Federal n.º
13.021, de 08 de agosto de 2014.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é
adequada para a matéria e, no caso em tela, o projeto que apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é
distribuída pela Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e
Legislativo), Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes
Federados (União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de
determinados limites. O legislador deve então levar em consideração
tais vicissitudes no seu trabalho de elaboração normativa (art. 42, da
CE/89).
Nessa senda, caberá à União editar normas gerais e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, caso em
espécie, tendo em vista que a União editou normas gerais a respeito do
tema, quais sejam, a Lei Federal n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973
e a Lei Federal n° 13.021, de 8 de agosto de 2014.

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 274 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 377/2021, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que Estabelece Diretrizes para a prática de atividade automobilística off-road,
reconhecendo-o como esporte de aventura e de importante valor
cultural e turístico, no Estado do Maranhão.
Através da Mensagem nº 006/2022, o Senhor Governador do Estado, usando da faculdade que lhe confere o art. 47, caput e do art. 64,
IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, em
epígrafe, por padecer de vício de inconstitucionalidade.
Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do
Estado, que a presente proposta legislativa objetiva estabelecer as diretrizes para a prática de atividade automobilística off-road no Estado
do Maranhão para fins esportivos ou de lazer. Para tanto, conceitua a
atividade automobilística off-road (art. 2º), reconhece a prática como
de relevante interesse cultural para o Estado (art. 3º), estabelece metas
a serem alcançadas por meio de iniciativas públicas e privadas, bem
como disciplina alguns pontos relativos à proteção ambiental e ao trânsito de veículos (arts. 5º a 10).
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que:
O § 3º do art. 5º da proposta legislativa, ao especificar as áreas
destinadas à prática da atividade automobilística off-road, dispõe que
serão consideradas áreas transitáveis os trechos de dunas, praias, lagoas e demais biomas naturais com potencial para prática de atividades desportivas, de lazer ou de turismo.
A amplitude redacional adotada pela propositura desconsidera
que o desenvolvimento de atividades na Zona Costeira, assim considerado o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa maríti-
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ma e outra terrestre (art. 2º, parágrafo único, da Lei Federal
nº
7.661/1988), deve observar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), bem como os planos estadual e municipais eventualmente
existentes.
De acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ao
Ministério do Meio Ambiente cabe propor normas gerais e aos Estados
cabe elaborar, implementar, executar e acompanhar o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro, obedecidas as normas legais federais e
o PNGC.
Portanto, previsão de que, para fins da prática automobilística
off-road, serão consideradas áreas transitáveis os trechos
de dunas, praias, lagoas e demais biomas naturais com potencial para
prática de atividades desportivas, de lazer ou de turismo, anula a competência do Poder Executivo (em seus três níveis de governo) para
estabelecer quais atividades e interferências podem ocorrer nesses
espaços. Desse modo, em razão da nítida inobservância ao princípio
constitucional da Reserva de Administração, oponho veto ao § 3º do
art. 5º do Projeto de Lei nº 377/2021.
No mesmo sentido, o art. 8º do Projeto de Lei nº 377/2021 versa
sobre autorização para a prática automobilística off-road em unidades
de conservação.
Relativamente a unidades de conservação, há de se registrar que,
por força dos arts. 27 e 28 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de
2000, são proibidas quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano
de Manejo e seus regulamentos.
O Plano de Manejo é documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da
área e o manejo dos recursos naturais, devendo ser considerado, inclusive, quando da implantação de estruturas físicas necessárias à gestão
da unidade (art. 2º, inciso XVII, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000).
[...]
Apenas a título exemplificativo, registre-se que a Portaria nº 199,
de 18 de maio de 2017, do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), já disciplina a condução de visitantes e o
transporte de passageiros no âmbito do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses para fins de realização de circuitos e trilhas no interior da
referida unidade de conservação.
Isso implica dizer que não cabe ao Estado do Maranhão, por
exemplo, disciplinar indiscriminadamente o uso de veículos nas
unidades de conservação localizadas em seu território. Há necessidade de observância das normas ambientais nacionais, bem como do
respeito à autonomia dos demais entes federados para estabelecimento
das normas técnicas que regularão o uso das unidades de conservação
sob sua administração.
Por tais razões, considerando a necessidade de observância do
plano de manejo, bem como a autonomia dos entes federados (art. 18
da Constituição Federal) para regular atividades e situações no âmbito
de suas respectivas áreas de atuação, oponho veto ao art. 8º do Projeto
de Lei nº 377/2021.
[...]
Na forma proposta, o Projeto de Lei nº 377/2021 objetiva conceder uma autorização para que alguns veículos (ATVs e UTVs ) - que,
em regra, não podem transitar em vias terrestres - possam circular para
fins de desembarque, acesso, abastecimento, manutenção e travessia entre trechos de atividade automobilística off-road.
O art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via a conceder autorização
para que veículos que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
possam transitar de forma excepcional nas vias públicas.
A autorização é concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga,
o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial e o prazo da
autorização.
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O § 4º do art. 5º do Projeto de Lei nº 377/2021 dispõe que “deve
ser consentido” em trechos rurais e urbanos o trânsito dos veículos
ATV´S e UTV´S, em vias locais, coletoras e arteriais (vias municipais),
quando da necessidade de desembarque de veículo, acesso, abastecimento, manutenção e travessia entre trechos de atividade automobilística off-road.
Na forma proposta, o § 4º do art. 5º anula a autonomia municipal para disciplinar o trânsito de veículos nas vias sob sua jurisdição, na medida em que impõe a concordância e não permite qualquer
análise por parte das autoridades municipais de trânsito, violando-se,
assim, a autonomia dos municípios (art. 18, caput, CF) e a competência
constitucional das municipalidades para legislar sobre assunto de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal).
Desse modo, ante o vício de inconstitucionalidade, oponho veto
ao
§ 4º do art. 5º da proposta legislativa em comento.
O parágrafo único do art. 6º dispõe que, no exercício da fiscalização da atividade automobilística off-road, podem ser aplicadas as
penalidades constantes do “Código Nacional de Trânsito” (hoje denominado Código de Trânsito Brasileiro), da Lei de Crimes Ambientais
(Lei nº 9.605/1998),“sem prejuízo de outras normas a serem editadas
por normativo próprio pelo Poder Executivo em norma delegada”.
Ocorre que, em razão do Princípio da Legalidade, insculpido no
art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput, da Constituição da República, os
parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos em lei
em sentido estrito.
[...]
Desse modo, na forma proposta, o parágrafo único do art. 6º
viola o princípio da reserva de lei, o que exige o reconhecimento do
vício de inconstitucionalidade material e a impossibilidade jurídica de
sanção. Pelas mesmas razões, inviável a sanção do art. 10 do Projeto
de Lei nº 377/2021.
[...]
Considerando que as atividades off-road podem causar impactos
socioambientais (emissão de gases, geração de fumaça, produção de
ruídos, vazamentos de óleo e combustíveis, erosão e/ou compactação
do solo, afugentamento de fauna, atropelamento de animais, alteração
na rotina das comunidades, poluição das águas, incêndios, descarte de
resíduos etc.), cabe ao Órgão Gestor da Unidade de Conservação, com
fundamento no Plano de Manejo, definir quais atividades e interferências podem ocorrer nesses espaços, não sendo adequado o estabelecimento de regras nesse sentido pelo Poder Legislativo.
Haja visa a nítida afronta ao princípio constitucional da Reserva
de Administração e tendo em vista a necessidade de observância do
plano de manejo das unidades de conservação, oponho veto ao art. 8º
do Projeto de Lei nº 377/2021.
Pelos argumentos supramencionados, reitero o veto aos §§ 3º e
4º do art. 5º, ao parágrafo único do art. 6º, ao art. 8º e ao art. 10 do
Projeto de Lei nº 377/2021 ante a violação ao princípio da reserva de
administração, a violação ao princípio da legalidade estrita, a violação
da autonomia e da competência das municipalidades para legislar sobre
assunto de interesse local e ante a impossibilidade de se disciplinar o
desenvolvimento de atividades em unidades de conservação e biomas
naturais em geral à revelia das normas nacionais ambientais e do juízo
do ente político responsável gestão de espaços ambientalmente protegidos.
De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
da Assembleia Legislativa os motivos do veto.”
Assim sendo, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do Chefe
do Executivo Estadual aos §§ 3º e 4º do art. 5º, ao parágrafo único do
art. 6º, ao art. 8º e ao art. 10, do Projeto de Lei nº 377/2021, por pa-

6

6

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022

decerem de vício de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto
governamental são convincentes.
		
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei nº 377/2021, por padecer de 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 ao Projeto de
Lei nº 377/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser		
NIA
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CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).
Acerca da temática tratada, a Constituição Federal determina em
seu art. 24, IX, que compete concorrentemente entre União e Estados
legislar sobre desporto.
No âmbito nacional, há a Lei Federal nº 13.724/2018, que institui
o Programa Bicicleta Brasil (PBB) para incentivar o uso da bicicleta
visando à melhoria das condições de mobilidade urbana.
Seguindo o regramento constitucional (art. 24, § 2º), pode o Estado legislar sobre a matéria de forma suplementar, respeitados os princípios gerais estabelecidos na legislação federal.
Sendo assim, o Projeto de Lei encontra amparo legal e constitucional estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, e pelas razões supracitadas, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 045/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 045/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 292 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 045/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que visa instituir a Lei de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituída a Lei
Estadual de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do
Estado do Maranhão, tendo como objetivos: incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo sustentável, ou como prática
esportiva e de lazer; promover a melhoria da saúde e do bem-estar dos
cidadãos por meio da promoção do lazer e da atividade física; incentivar a valorização da cultura e dos atrativos turísticos e ecológicos do
Estado; promover o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e
a movimentação da economia do Estado e seus municípios por meio das
diversas modalidades de Ciclismo; incentivar a mobilidade e acessibilidade. incentivar o respeito aos direitos do ciclista.
Determina-se na proposta que os Centros de Formação de Condutores (Autoescolas), instalados no Estado do Maranhão, deverão
abordar nas aulas de formação de novos condutores, de forma complementar e não onerosa, informações sobre os direitos e deveres dos
ciclistas definidos pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código Nacional de Trânsito - CNT).
As escolas públicas mantidas pelo Governo do Estado deverão
abordar na grade curricular de ensino, de forma complementar, os direitos e deveres do ciclista e a importância do uso da bicicleta como meio
de transporte sustentável e da prática esportiva ou de lazer saudável.
Busca-se instituir, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão, o Dia Estadual de Respeito aos Ciclistas, a ser comemorado
anualmente no dia 19 de agosto, e também instituir Rotas Ciclísticas no
Estado do Maranhão, que deverão ser traçadas e implantadas considerando as bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural
e social de cada região.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,

Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:
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PARECER Nº 300 / 2022
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 566/2021, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a Estratégia Permanente de
Prevenção, Diagnóstico Precoce e Informação sobre o Câncer Infanto-Juvenil, no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituída a Estratégia Permanente de Prevenção, Diagnóstico Precoce e Informação
sobre o Câncer Infanto-Juvenil, no âmbito do Estado do Maranhão, com
os objetivos primordiais de: incentivar campanhas informativas, com
materiais impressos e/ou digitais para ampliar o conhecimento da população acerca da prevenção e do combate ao câncer infanto-juvenil,
englobando o rastreamento, o diagnóstico, os sintomas, o tratamento, os
cuidados paliativos e a reabilitação, referentes às neoplasias malignas
e afecções correlatas; fomentar a promoção da informação, por meio
da realização de atividades educativas no âmbito das redes públicas de
saúde e de ensino; aperfeiçoar, constantemente, as políticas públicas
estaduais sobre o tema, com especial atenção àquelas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença; fomentar a pesquisa, a ciência
e a inovação, no âmbito da saúde, com vistas a identificar e desenvolver
novos tratamentos, bem como melhorar aqueles já existentes.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos
âmbitos formal e material.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo
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legislativo no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa
privativa do Governador para se tornarem válidas.
Assim, ao instituir um Programa Estadual, cria-se a obrigação
para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a regra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente.
O Poder Legislativo não possui competência para criar programas 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.
Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implantação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito
previsto no art. 2º da Constituição da República.
O Projeto de Lei em tela segue os parâmetros apresentados pois
se restringe à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos. Logo, não
há objeções nessa fase do processo legislativo.
Quanto à forma, a lei ordinária é o instrumento correto para o
fim previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislativo
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
566/2021, em face de sua legalidade e constitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 566/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:

NIA
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PARECER Nº 304 /2022
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 175/2022, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Dispõe sobre a construção e implantação de canis nos
estabelecimentos penitenciários do Estado do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica autorizada a construção e implantação de canis nos estabelecimentos penitenciários
administrados pelo Estado do Maranhão.
Prevê ainda a presente proposição de Lei, que caberá ao Poder Judiciário, através da Vara de Execuções Penais, acompanhar
e fiscalizar a redução das penas dos reeducandos que optarem por
laborar nos respectivos canis.
Como podemos observar, a preocupação primária da análise da
propositura de Lei decorre da regulação de atos e procedimentos administrativos, 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 administração 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 administrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do
Poder Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administração. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina
legislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre
invadindo área privativa do Poder Executivo.
É pacífico na doutrina, bem como na Jurisprudência, que ao
Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que
se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução
de atividades inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder
Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja,
atos normativos revestidos de generalidade e abstração.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização administrativa.
Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atribuições 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-

8

8

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022

cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Federal 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 harmonia 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 assim, 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.
Ademais, Projeto Autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar
tal uso.
Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 175/2022, em face de sua inconstitucionalidade e ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 175/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
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familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, nos hospitais da rede pública,
privada ou de campanha, localizados no Estado de Maranhão.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.293, de 13 de julho
de 2020, que Estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais
públicos, privados ou de campanha sediados no Estado do Maranhão.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa
ou transformado em diploma legal”;
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 567/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.293, de 13 de julho de 2020, o qual
possui o mesmo sentido.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 567/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 306 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 567/2021, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece o procedimento virtual
de informações e de acolhimento dos familiares de pessoas internadas
com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no
Estado de Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica estabelecido o
procedimento virtual para o envio de informações e de acolhimento de

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 335 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 387, de 27 de maio de 2022, que Cria
a Agência Executiva Metropolitana do Leste Maranhense - AGEMLESTE, cargos em comissão, e dá outras providências.
Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente Medida
Provisória, pretende atualizar a estrutura da Administração Pública
Estadual com vistas a garantir o necessário e contínuo aprimoramento
das atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão
e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público.
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que a Medida,
ora proposta, prevê a criação da Agência Executiva Metropolitana
do Leste Maranhense - AGEMLESTE, autarquia estadual, que tem,
dentre outras competências: realizar a articulação com os municípios
integrantes da região, com órgãos e entidades públicas e privadas, es-
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taduais, federais e internacionais, visando à conjugação de esforços
para o planejamento integrado e cumprimento de funções públicas de
interesse comum, na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado – PDDI; promover diagnóstico da realidade socioeconômica
municipal e de âmbito metropolitano, em parceria com órgãos estaduais e municipais afins e com participação da sociedade civil, visando
subsidiar o planejamento integrado; elaborar e manter estudos técnicos de interesse regional e constituir banco de dados com informações
atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem desenvolvidos. Para garantir o regular funcionamento da autarquia é promovida a criação dos cargos em comissão
especificados no Anexo Único desta propositura.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente para exame e parecer.
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.
Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na
Magna Carta Federal, in verbis:
“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo,
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie,
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é
nosso
Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art.
138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-
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bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:
“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº
32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art.
167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:
stadosTambém, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim o Estado-Membro legislar plenamente.
De acordo com o art. 43, incisos II e III, da Constituição Estadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de
cargos”; “organização administrativa” e “matéria orçamentária”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº
068, de 28/08/2013).”
Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64,
da CE/89.
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, conforme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.
O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.
Contudo, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória,

10
10

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022

em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização do princípio da eficiência, insculpido no art.
37, caput, da Constituição da República.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em
vigor de imediato.
Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocidade na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da
máquina administrativa, como bem esclarece a Mensagem Governamental.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.
A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT;
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI
2150/DF (grifei)”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.
Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta
na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida Provisória, inviabilizando assim a análise.
Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência
e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria e o interesse público.
No que concerne ao mérito, a medida, sob exame, tem por objetivo atualizar a estrutura da Administração Pública Estadual com vistas
a garantir o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos
serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a
própria supremacia do interesse público. Assim sendo, constata-se seu
caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provisória nº. 387/2022, considerando atendidos os pressupostos de relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação
na forma do texto original.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº
387/2022, nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores
Deputados Wellington do Curso, Márcio Honaiser e Ciro Neto.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Vota contra:
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Zé Inácio
Deputado Ciro Neto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 337 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 224/2022, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que institui as diretrizes do Programa de
Prevenção da Saúde da Doença de Endometriose, no âmbito do Estado
do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, o Programa de Prevenção à Doença da Endometriose promoverá, por via do Sistema Único
de Saúde, avaliações médicas periódicas, com realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas de orientação, prevenção
e tratamento.
Prevê ainda, que são diretrizes principais do Programa de Prevenção à Doença da Endometriose: conscientização da população acerca
dos riscos associados à doença, em especial quanto à necessidade de
acompanhamento, prevenção e tratamento; criação de unidades voltados ao diagnóstico e tratamento da doença, incluindo a constituição
de centros cirúrgicos especializados; capacitação dos profissionais de
saúde para o tratamento e diagnóstico da doença.
Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição relaciona-se à instituição de diretrizes de programa estadual, é necessário
desnudar a questão da iniciativa legislativa em tema de políticas estatais –, é preciso definir o que tradicionalmente se entende por políticas
públicas.
Como podemos observar a propositura de Lei visa tão somente
traçar as diretrizes principais para a implementação do programa de
prevenção da saúde da doença de endometriose.
Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário. A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder não poderá ser delegada a outro,
prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde um
órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.
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, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. É o que chamamos de
reserva de inciativa.
Destacando que a reserva de iniciativa é uma exceção a função
de legislar do Poder Legislativo, e por isso não comporta interpretação
ampliativa. Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
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Estadual, porém não é bem assim.
Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-102016, Tema 917.]”
Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade formal no
Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.
Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Executivo, 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.
Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo,
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo,
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 224/2022, na forma do Substitutivo, em anexo
a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 224/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 224/2022
Estabelece as diretrizes para a
implementação do Programa de Prevenção da Saúde da Doença de Endometriose, no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a implementação do
Programa de Prevenção à Doença de Endometriose.
Art. 2º São diretrizes principais do Programa de Prevenção à
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Doença da Endometriose:
I – conscientização da população acerca dos riscos associados à
doença, em especial quanto à necessidade de acompanhamento, prevenção e tratamento;
II – criação de unidades voltados ao diagnóstico e tratamento da
doença, incluindo a constituição de centros cirúrgicos especializados;
III – capacitação dos profissionais de saúde para o tratamento e
diagnóstico da doença.
Art. 3º O Poder Público poderá estabelecer cooperação técnica
com os Municípios para garantir a ampliação dos serviços objetos do
Programa de Prevenção à Doença da Endometriose.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 344 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 214/2022, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre a Política de Implantação da
Fitoterapia em Saúde Pública no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica o Estado do Maranhão autorizado a implantar política de incentivo à pesquisa e à produção de produtos fitoterápicos, com o objetivo de facultar ao Sistema
Único de Saúde - SUS, o uso de tais medicamentos na prevenção, no
diagnóstico e no tratamento de enfermidades específicas. Considera-se
produto fitoterápico, para os efeitos desta Lei, o medicamento obtido
e elaborado a partir de matérias primas ativas vegetais, com finalidade
profilática, terapêutica ou diagnóstica, com validação científica.
O Projeto de Lei está autorizando o Poder Executivo a implantar política de incentivo à pesquisa e à produção de produtos fitoterápicos.
O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a produção de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações,
como, também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios
e contrapesos.
A competência fiscalizadora do Poder Legislativo surge do preceito de que os atos da administração devem ser acompanhados
pelo povo e o representante do povo é justamente os integrantes do
parlamento.
No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis, estabelecem a necessidade edição de uma norma autorizando o Poder Executivo a praticar determinado ato, como por exemplo a
autorização para alienação de bens móveis do Estado, ex vi art. 30, X,
da Constituição Estadual.
Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autorizativa, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a necessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder
Executivo a criar programa, pois trata de uma decisão discricionária do
referido poder.
E a título de ilustração, se faz necessário dizer que “as chamadas
leis autorizativas” não possuem resultados práticos, pois além de serem
inconstitucionais, não produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a
sua implementação ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, ou
seja, ele decide quando e como fazer ou se irá fazer ou não.
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já
se manifestou sobre a matéria, vejamos:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI MUNICIPAL Nº 3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera de
atribuição de outro Poder, sendo absolutamente inconstitucionais.
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A lei autorizativa ao fixar a competência do Poder Executivo, autorizando-o a praticar determinada atividade, invade alçada própria
da Constituição, a quem cabe, com exclusividade, determinar as
atribuições dos Poderes da República. E por isso ela é inconstitucional. Representação Procedente.”
E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos do Voto do
Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na Representação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in verbis:
“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas afigura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa - a inocuidade- só serve a convencer ainda mais da ilegitimidade constitucional das leis dessa natureza. Decerto, só cabe autorizar quem não está
autorizado, o que parece óbvio. Porém, o Executivo não precisa de
autorização para construir obras, onde, quando e da forma que lhe
pautar o poder discricionário de que é titular para esse fim.
A ordem constitucional é que fixa as competências legislativa,
executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio da
Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar um poder
constituído no âmbito de sua competência constitucional, essa lei é
inconstitucional.”
Também tratando sobre o assunto, se faz necessário citar a Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sob o título
INCONSTITUCIONALIDADE DE PROJETOS DE LEI AUTORIZATIVOS tendo como autor o Consultor Legislativo - Márcio Silva Fernandes, vejamos:
“Os projetos de lei meramente autorizativos constituem mera
sugestão ao Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tratarem de matéria cuja iniciativa é privativa do
Presidente da República e por não conterem um comando obrigatório, nada acrescentando ao ordenamento jurídico. A CCJC, reconhecendo tal fato, aprovou a Súmula de Jurisprudência n°1, em que
considerava inconstitucionais e injurídicos os projetos de lei autorizativo s a ela submetidos.” 1
A inocuidade dos efeitos da Lei não retira a sua inconstitucionalidade, e mesmo sendo só para autorizar, invade sim a competência privativa.
Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos
da administração pública estadual.
A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.
Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.
Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa do Poder Executivo, desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual.
Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de
iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder Executivo,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.
Além disso, os projetos de lei autorizativos de iniciativa parlamentar são injurídicos, na medida em que não veiculam norma a ser
cumprida por outrem, mas mera faculdade (não solicitada por quem de
direito) que pode ou não ser exercida por quem a recebe.
Nesse sentido, REALE2 esclarece o sentido de lei: \
1
Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/

2

REALE, Miguel, Licores Preliminares de Direito. 27 ed.,

São Paulo: Saraiva, 2002, p.163.
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Lei, no sentido técnico desta palavra, só́ existe quando a norma
escrita é constitutiva de direito, ou, esclarecendo melhor, quando ela
introduz algo de novo com caráter obrigatório no sistema j jurídico em
vigor, discai limando comp. ornamentos individuais ou atividades públicas. (..) Nesse quadro, somente a lei, em seu sentido próprio, é capaz
de inovar no Direito já́ existente, isto é, de conferir, de maneira originaria, pelo simples jato de sua publicação e vigência, direitos e deveres a
que todos devemos respeito.’
O Projeto Autorizativo nada acrescenta ao ordenamento jurídico,
pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já́ lhe compete fazer,
mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a autorização, nem
atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar tal uso.
A lei, portanto, deve conter comando impositivo aquele a quem
se dirige, o que não ocorre nos projetos autorizativos, nos quais o eventual descumprimento da autorização concedida não acarretará qualquer
sanção ao Poder Executivo, que é o destinatário final desse tipo de norma jurídica.
A autorização em Projeto de Lei consiste em mera sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido jurídico de lei,
acima exposto. Tal projeto é, portanto, injurídico. Essa injuridicidade
independe da matéria veiculada no projeto, e não se prende à iniciativa
privativa prevista no art. 61, §1°, da Constituição.
A normativa também apresenta vício de inconstitucionalidade
de ordem material, na medida em que cria programa permanente a ser
suportado pela Administração estadual, sem previsão orçamentária correspondente.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
214/2022, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 214/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 345 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº
520/2021, de autoria da Senhora Deputada Socorro Waquim, que
Institui no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, o Mês do
Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar mulheres sobre a
importância do diagnóstico do Câncer de Mama, e desenvolver ações
diversas de prevenção da saúde da mulher, a ser comemorada anualmente no mês de outubro.
O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão comunica a esta Casa acerca do veto parcial ao Projeto de Lei
n.º 520/2021, de iniciativa parlamentar, que institui o mês de Outubro
Rosa no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão e dá outras
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providências.
Arrima-se o veto governamental principalmente no fato de que os
arts. 3°, 4° e 6º, do Projeto de Lei nº 520/2021, por inadequada técnica
legislativa, não permitem compreender, com nitidez, a real intenção da
proposta legislativa. Tratando-se de uma redação intrincada e confusa,
as quais comprometem a aplicação da norma, gerando, por consequência, insegurança jurídica.
Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-se
de matéria com comando normativo aquém das diretrizes da técnica legislativa necessária, já que os referidos artigos contrariam os princípios
de legística ínsitos tanto na Lei Complementar nº 95/98, quanto na Lei
Complementar Estadual nº 115/2008.
Na análise da proposição verifica-se realmente que os arts 3º e 4º
têm redação confusa em relação ao corpo normativo da proposição, não
restando qualquer coerência lógica dos seus dispositivos. Por sua vez, o
art. 6º não faz referência com qualquer prazo estipulado anteriormente,
restando tal dispositivo incompreensível e incompleto, a comprometer
futura interpretação da legislação.
Assim sendo, verificamos que o veto parcial aos referidos dispositivos visa preservar, tanto quanto possível, a clareza, a precisão e
unidade da proposição, desfazendo ambiguidades que pudessem comprometer o sentido das suas disposições.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO
PARCIAL aposto ao Projeto de Lei n.º 520/2021.
É o voto.

belece que se considera prejudicada a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa como o do caso em tela.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa
ou transformado em diploma legal”;
VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 092/2022, com base no art. 169, I, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 092/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 520/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 346 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 092/2022, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui Política de Enfrentamento ao
Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Política
de Enfrentamento ao Feminicídio, voltada à prevenção e ao combate ao
Feminicídio. O feminicídio consiste no crime de homicídio praticado
contra mulheres por razões ligadas à condição de sexo feminino, se
perfazendo tais razões quando o crime envolve violência doméstica e
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Sucede que tramita nesta Douta Comissão Técnica Permanente,
tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o Projeto
de Lei nº 565/2021, que Institui Ações de Enfrentamentos ao Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão, Então autor da matéria, ora
em análise.
Com efeito, o art. 169, I, do Regimento Interno desta Casa, esta-
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Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 348 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 205/2022, de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “Dispõe sobre a presença de profissional
de enfermagem obstétrica para garantir atendimento humanizado nas
cesarianas em centros cirúrgicos de maternidades e estabelecimentos
hospitalares congêneres da rede pública e privada do Estado do Maranhão e dá outras providências.”
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do
Estado do Maranhão, devem dispor de profissionais de enfermagem
obstétrica nos seus centros cirúrgicos, quando da realização de cesarianas, para garantir o atendimento humanizado a parturiente no período
pré e pós operatório.
Prevê ainda a propositura de Lei, que o profissional de enfermagem deve possuir cadastro de especialista registrado em seu órgão de
classe, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução COFEN
nº 421/2015.
A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina que
compete à União legislar sobre condições para o exercício das profissões, in verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício das profissões;”
Cabe à União a fiscalização e regulamentação das profissões,
contudo esta delega tal função às entidades de fiscalização por meio
de lei federal. No caso em tela, já existe a Lei Federal nº 5575/1973
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que “Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Enfermagem e dá outras providências” também existe a Lei 7.498/1986
que “Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá
outras providências”.
Conforme Odete Medauar (1999, p. 28), são “a chamada polícia
das profissões, que originariamente caberia ao poder público, é, assim,
delegada aos conselhos profissionais, que, nessa matéria, exercem atribuições típicas do poder público”.
Esses Conselhos Profissionais possuem finalidade de disciplinar
e fiscalizar, não só sob o aspecto normativo, mas também punitivo, o
exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercício destas.
Neste sentido, o Conselho Federal de Enfermagem através da
Resolução nº 516/2016 que Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às
gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de
Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais
locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Normatiza a atuação e a
responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos
Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto
e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios
para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Vejamos:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro,
Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros
de Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa
assistência e estabelecer critérios para registro de títulos de Enfermeiro
Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais
de Enfermagem.
§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo
deverão atuar nos estabelecimentos também referidos no caput
deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas
do Ministério da Saúde.
A regulamentação das profissões deve ser realizada no âmbito
nacional e não estadual, ou seja, somente norma federal poderá regular
atividades profissionais e o Conselho Federal de Enfermagem já trata
do assunto, não podendo o Legislador Estadual invadir sob pena de
violar princípio federativo.
Sobre o assunto trazemos a colação as decisões do Supremo Tribunal Federal:
“Profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Carga
horária. Lei 8.856/1994. Competência privativa da União para legislar sobre condições de trabalho. [ARE 758.227 AgR, rel. min. Cármen
Lúcia, j. 29-10-2013, 2ª T, DJE de 4-11-2013.]”3
“O conflito de lei estadual disciplinadora da atribuição normativa
para legislar sobre exercício profissional resolve-se considerada a CF,
pouco importando articulação, na inicial, de ofensa à Carta do Estado no
que revela princípios gerais – de competir à unidade da Federação normatizar o que não lhe seja vedado e respeitar a atuação municipal. [Rcl
5.096, rel. min. Marco Aurélio, j. 20-5-2009, P, DJE de 19-6-2009.]”4
O presente Projeto de Lei viola normas de competência estabelecida na Constituição Federal, padecendo assim de inconstitucionalidade
formal.
3
https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=22&abrirTipoItem=INC&abrirItem=XVI
4
https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=22&abrirTipoItem=INC&abrirItem=XVI
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
205/2022, por ferir normas de competência da União e por conseguinte
o princípio federativo.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 205/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 349 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 246/2022, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre Campanha
Estadual de Prevenção e Combate ao Turismo Sexual de Crianças e
Adolescentes, no Estado do Maranhão.
Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída no
Estado do Maranhão a “Campanha Estadual de Prevenção e Combate
ao Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes”, que destinam-se ao
desenvolvimento de ações de conscientização, qualificação do setor,
prevenção e atendimento, objetivando maiores informações sobre a exploração sexual turística, proporcionando acesso às informações para
cercear a cultura de exploração sexual no turismo.
Consta na justificativa do autor do Projeto de Lei, que o Estado
do Maranhão é um estado gigantesco, recebe turistas de todo lugar do
Brasil e do mundo, está presente propositura objetiva o enfrentamento
e combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes no Estado do
Maranhão. É cediço que a indústria do turismo é um setor extremamente vulnerável à exploração sexual entre crianças e adolescentes, onde
é imprescindível destacar que turismo sexual não é turismo, mas sim
crime, e como tal deve ser tratado. Logo, o turismo sexual degrada a
imagem e o interesse do Estado porque viola direitos sociais e liberdade
individuais, bem como mitiga os direitos à liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento humano, igualdade e justiça social, berço de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
A exploração sexual afeta principalmente crianças e adolescentes
pertencentes às classes menos favorecidas e assistidas, onde se tornam
“presas fáceis” para os exploradores. Esse crime é difícil de identificar
em razão de, geralmente, naturalizarem esse tipo de crime, seja por falta
de informação ou por necessidade. Ademais, é importante salientar que
o art. 227 da Constituição Federal preceitua que “É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, 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”.
Sendo assim, se faz necessário investir na qualificação do setor,
na conscientização sobre a responsabilidade social, em ações para aten-
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der a população de risco, políticas públicas para garantir o atendimento
integrado, contínuo e de qualidade à essas famílias, com a finalidade de
constatar a atividade turística no estado do Maranhão como agente de
igualdade social, distribuição de renda e forma de manifestação de suas
tradições e características.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho de elaboração normativa.
Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames
no Art.42, da CE/89.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do
Poder Legislativo dos Estados Federados.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 246/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 246/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 350 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 247/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Dispõe sobre a criação da “Semana de Conscientização para a Educação sem Violência” e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no âmbito
do Estado do Maranhão, a “Semana de Conscientização para a Educação sem Violência” a realizar-se na última semana do mês de junho de
cada ano, tendo como objetivos: promover debates, palestras, audiências públicas e outros eventos, com enfoque no Sistema de Garantias de
Direitos de crianças e adolescentes, que envolve o direito à educação
não violenta; oferecer oficinas a pais e responsáveis, visando à percepção dos filhos como sujeitos de direitos e de maneira indissociável
do seu contexto sociofamiliar e comunitário realizar a divulgação dos
DISQUE 100 e DISQUE 180, bem como de números de WhatsApp
disponibilizados para denúncia de violência, durante o período da pandemia do novo corona vírus - COVID-19; realizar capacitação técnica
com profissionais responsáveis pela escuta das denúncias de violência,
de maneira a salvaguardar a criança e ao adolescente de danos adjacentes e decorrentes da denunciação; incentivar a criação de grupos especí-
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ficos para acompanhamento de filhos que têm pais com transtornos psiquiátricos, transtornos de personalidade, dependentes químicos e com
histórico de violência; divulgar políticas públicas voltadas à criança e
ao adolescente.
Justifica o autor da presente propositura de Lei, que a pandemia
de Covid-19 trouxe o confinamento como principal forma de evitar o
contágio da doença. Uma das consequências da quarentena, conforme
sinalizam entidades, é o aumento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Desde meados de março, quando começaram as
medidas de isolamento, o Disque 100 registrou cerca de 600 denúncias
relacionadas à pandemia e à violência contra esta parcela da população, segundo o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Mas organizações da área da infância e adolescência atentam
para a subnotificação – muitos casos não são denunciados, dificultando
a ação dos órgãos competentes.
Compete registrar, que o presente projeto de lei se justifica diante
do fato de que a entidade supramencionada preenche a todos os requisitos insculpidos na Lei n. 7.371, de 20 de agosto de 1971, e, principalmente, ante a importância dos serviços que oferece ao Estado do
Maranhão.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico.
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:
“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, estando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 247/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 353 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 236/2022, de autoria da
Senhora Deputada Daniella, que Institui o “Dia Estadual de Combate á
Violência contra a Menina e Mulher com Deficiência.”
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o
“Dia Estadual de Combate à Violência contra a Menina e Mulher com
Deficiência”, no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia
1º de agosto.
Justifica a autora da presente proposição de Lei, que nos últimos
15 anos, a violência contra a menina e mulher passou a fazer parte do
debate público como prática que não deve ser tolerada ou legitimada.
Neste período, o arcabouço legal com foco no enfrentamento aos diferentes tipos de violência contra a mulher foi se consolidando, a exemplo
da Lei Maria da Penha de 2006, da mudança na lei de estupro em 2009,
da lei do feminicídio em 2015, e da lei de importunação sexual de 2018.
Diante desses dados alarmantes, muito ainda precisa ser feito para coibir a perpetuação de tais práticas nefastas.
Entretanto, quando se fala em violência contra a menina e mulher, não se pode excluir deste cenário a violência contra as mulheres
com deficiência que estão em situação de dupla opressão, ora porque
os estereótipos de passividade, fragilidade e dependência são atribuídos
à feminilidade e à deficiência, ora porque os papéis atribuídos às mulheres, como por exemplo, ser mãe, esposa e dona de casa, são inflexíveis
e excluem as mulheres com deficiência”, o que impacta diretamente na
violência de gênero que sofrem.
Dados da Organização das Nações Unidas de 2021 mostram que
uma a cada cinco mulheres em todo o mundo tem algum tipo de deficiência. O relatório pontua que embora a violência afete mulheres em
geral, meninas e mulheres com deficiência correm um risco desproporcional de violência devido a fatores relacionados à discriminação sistêmica e ao estigma.
A Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano 2019 revelou que no Brasil há aproximadamente 17 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de
deficiência, sendo que 10,5 milhões são mulheres e 6,7 milhões são
homens. Assim, é evidente a desproporcionalidade contra as mulheres,
sendo que no Maranhão, o desafio é ainda maior, tendo em vista a precariedade dos canais de denúncia e a vinculação de informação, pois
muitos dados não são trazidos ao conhecimento público para o correto
mapeamento e combate de tais práticas.
Portanto, é de suma importância que o Maranhão possua um
dia destinado a conscientização e combate à violência contra menina e mulher com deficiência. Nossa proposta de instituição de data
possui o condão de intensificar as ações de prevenção e enfrentamento
a esse tipo de crime praticado contra meninas e mulheres no nosso Estado. O objetivo é dar mais visibilidade às meninas e mulheres com
deficiência e sua dupla vulnerabilidade para que não reste dúvida
de que todas as mulheres têm o direito de viver sem violência.
A proposta de se estabelecer o dia 1º de agosto tem por objetivo
iniciar o mês lilás de combate à violência contra as mulheres, trazendo
um enfoque para violência de gênero sofrida pelas meninas e mulheres
com deficiência. Valendo destacar que nesse mês comemora-se o aniversário da Lei Maria da Penha que dispõe sobre o combate à violência
doméstica e familiar que leva o nome de uma mulher, que foi vitimada
a tal ponto no âmbito familiar que hoje padece de deficiência física.
Sendo assim, é necessário tirar esses números da invisibilidade, tendo
em vista que cada vez mais meninas e mulheres com deficiência sofrem
violência de gênero diariamente e, na maioria das vezes, não conseguem, sequer, registrar a ocorrência.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram 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 homenagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos fundamentais, 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 pagamento 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 normativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto 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 de Lei, 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 nº 236/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 354 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Ma-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ranhão a Medida Provisória nº 388, de 30 de maio de 2022, que Cria
a Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura - SEPA, altera a denominação e a finalidade da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Pesca - SAGRIMA, cria cargos em comissão, e dá outras providências.
Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente Medida
Provisória, pretende atualizar a estrutura da Administração Pública
Estadual com vistas a garantir o necessário e contínuo aprimoramento
das atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão
e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público.
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que a Medida, ora
proposta, prevê a criação da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura - SEPA que terá por finalidades fomentar a pesca e a aquicultura
sustentáveis, promover o ordenamento, a regulação, o incentivo, o monitoramento e a fiscalização de suas atividades, compreendendo todo
processo de exploração e aproveitamento destes recursos, abrangendo
as operações de captura, cultivo, conservação, processamento, transporte, armazenagem e comercialização dos produtos delas decorrentes, objetivando a promoção do desenvolvimento sustentável do setor,
bem como dar suporte institucional e técnico às ações e atividades a
ele inerentes. Para garantir o regular funcionamento da Secretaria é
promovida a criação dos cargos em comissão especificados no Anexo
Único desta Medida Provisória.
Já a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca passa a denominar-se Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
- SAGRIMA que terá por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas,
programas, projetos e ações voltados para o crescimento da produção
agropecuária, estimulando o agronegócio, a agricultura, o extrativismo vegetal e florestal, a exploração florestal, o abastecimento, o armazenamento, o associativismo e o cooperativismo, a defesa e inspeção
animal e vegetal, a pesquisa, o aproveitamento dos recursos naturais
renováveis e a comercialização e distribuição de alimentos.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente para exame e parecer.
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.
Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na
Magna Carta Federal, in verbis:
“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo,
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie,
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é
nosso
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Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art.
138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:
“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº
32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art.
167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:
stadosTambém, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim o Estado-Membro legislar plenamente.
De acordo com o art. 43, incisos II e III, da Constituição Estadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de
cargos”; “organização administrativa” e “matéria orçamentária”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).
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Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº
068, de 28/08/2013).”
Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64,
da CE/89.
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, conforme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.
O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.
Contudo, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória,
em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização do princípio da eficiência, insculpido no art.
37, caput da Constituição da República.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em
vigor de imediato.
Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocidade na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da
máquina administrativa, como bem esclarece a Mensagem Governamental.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.
A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT;
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI
2150/DF (grifei)”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.
Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta
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na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida Provisória, inviabilizando assim a análise.
Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência
e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria e o interesse público.
No que concerne ao mérito, a medida, sob exame, tem por objetivo atualizar a estrutura da Administração Pública Estadual com vistas a garantir o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e
dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público. Assim sendo, constata-se
seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provisória nº. 388/2022, considerando atendidos os pressupostos de relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação
na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº
388/2022, nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores
Deputados Wellington do Curso e Ciro Neto.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor:
Vota contra:
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 361 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 581/2021, de autoria
do Senhor Deputado Vinício Louro, que Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de operação corretiva a ser adotado por empreendimentos agrossilvipastoris já instalados ou em
operação no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, são sujeitas ao licenciamento ambiental de operação corretiva, todas as atividades agrossilvipastoris potencialmente causadoras de degradação ambiental e assim
consideradas pelo órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental, através de suas portarias, devendo quando do licenciamento o
Relatório Ambiental Simplificado - RAS, de que especifica a Resolução
nº 279/2001, do CONAMA.
Ressalta-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.382, de 18 de dezembro
de 2015, que disciplina o procedimento de Licenciamento Ambiental
Rural Simplificado do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
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sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa ou transformado em diploma legal”;
Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto
de Lei nº 581/2021, visto que guardar correlação de objeto com a Lei
Ordinária nº 10.382, de 18 de dezembro de 2015, conforme acima descrito.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 581/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.

1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa ou transformado em diploma legal”;
Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto
de Lei nº 572/2021, visto que guardar correlação de objeto com a Lei
Ordinária nº 11.590, de 22 de novembro de 2021, conforme acima descrito.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 572/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 362 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 572/2021, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Assegura o direito a acompanhante
ou a atendente pessoal à pessoa com deficiência nos hospitais públicos
e privados, bem como nas unidades de pronto atendimento ainda que
decretado estado de calamidade pública ou emergência.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica assegurado à pessoa com deficiência internada ou em observação, o direito a acompanhante ou a atendente pessoal nos hospitais públicos e privados, bem
como nas unidades de pronto atendimento no âmbito do Estado do Maranhão, ainda que decretado estado de calamidade pública ou emergência, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições
adequadas para sua permanência em tempo integral.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.590, de 22 de novembro
de 2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da garantia de acompanhante ou atendente pessoal para pessoas com deficiência em situação
de atendimento ou internação em tempos de pandemia.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de
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NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 366 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 202/2022, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre a identificação de
entregadores no Estado do Maranhão.
Em síntese, nos termos do projeto de lei em epígrafe, “Sempre
que solicitado pelo cliente, os restaurantes, bares e similares deverão
disponibilizar os dados do responsável pelo serviço de entrega do produto solicitado.” Além disso, estabelece que os referidos dados serão
a identificação do entregador, no caso, o nome completo, número do
seu cadastro de pessoa física - CPF e a placa do veículo que o mesmo
utilizará durante o serviço de entrega.
Prevê ainda, que os entregadores deverão portar, no ato da entrega do produto solicitado, documento com foto que comprove sua identificação - carteira de identidade, carteira da habilitação ou carteira de
identificação profissional.
Como podemos observar, o projeto de lei sob exame reúne condições para prosseguir em tramitação no âmbito desta Casa Legislativa.
Na espécie, busca-se garantir o mínimo de conforto e segurança tanto
ao entregador como às pessoas usuárias do serviço de entrega. Procura-se garantir que o serviço prestado ao consumidor se desenvolva dentro
de certos padrões de adequação segurança e conforto, proporcionando
ao usuário um atendimento digno.
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Com efeito, segundo o artigo 24, inciso V, da Constituição Federal, é da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal
legislar sobre produção e consumo, senão vejamos:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo;”
Assim, nada obsta que o Poder Público, tendo por pressuposto
sua competência legislativa suplementar relativa à matéria de proteção
ao consumidor, e, fundamentado no poder de polícia, imponha ao particular, a obrigação de tomar as providências necessárias para que os
consumidores tenham um mínimo de conforto e segurança.
Ademais a propositura, ao disciplinar sobre condições a serem
observadas por empresas privadas particulares, cuida também de matéria concernente ao Poder de Polícia Administrativa.
Há que se salientar que o Poder Público detém o poder de polícia
para ordenar a vida em sociedade, visando à preservação do interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público,
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, conforme definição legal do art. 78 do Código
Tributário Nacional.
Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico pátrio
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 202/2022, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 202/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 367 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 245/2022, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual da
Lipomielomeningocele”, no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia
Estadual da Lipomielomeningocele”, a ser comemorado anualmente no
dia 23 de novembro.
Justifica o autor da presente proposição de Lei, que no dia 23 de
novembro de 1975, nascia em Brasília, Mônica Neiva Blanco Nunes.
Ela teve um diagnóstico tardio de Lipomielomeningocele aos 24 anos.
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E durante todo esse tempo ela não sabia o motivo de não conseguir
segurar a urina, de molhar a roupa, a cama, de ficar sempre internada
com infecções urinárias, de levar tantas quedas, de sofrer bullying e dificuldade de convívio social. Quando ela descobriu a doença, descobriu
também que pouquíssimas pessoas conheciam e poucos médicos sabiam sobre o tratamento. Hoje, Mônica entende e luta pelo diagnóstico
precoce em crianças que nascem com essa doença rara, para que elas
tenham uma melhor qualidade de vida.
Instituir no Estado do Maranhão o Dia da LIPOMIELOMENINGOCELE no dia 23 de novembro, visa trazer à baila esse tema tão
importante e pouco debatido pela sociedade, bem como, homenagear
Mônica Blanco como um símbolo dessa luta no Estado do Maranhão.
A Lipomielomeningocele é uma doença rara, invisível, uma malformação que consiste em lipoma subcutâneo passando através de um
defeito de fechamento da coluna vertebral.
Em quase todos os casos existe uma lesão cutânea (lipoma subcutâneo, pelos anormais, manchas vinhosas, depressão feito covinha).
O paciente pode apresentar massa na região lombar ou lombo-sacra, disfunção da bexiga e/ou intestino, deformidade dos pés e fraqueza
ou paralisia em membros inferiores disfunção neurológica pode ser causada por associação de medula presa e/ou compressão medular.
A Lipomielomeningocele é uma lesão congênita, seus sintomas
são decorrentes do estiramento da medula, quando esta é impedida de se
desenvolver devido ao lipoma durante o desenvolvimento embrionário
nas primeiras semanas de gestação.
Embora seja malformação congênita, os pacientes ao nascer,
usualmente, não apresentam problemas neurológicos. As paralisias dos
membros inferiores e alterações urinárias e intestinais, se desenvolvem, na maioria dos casos, de forma progressiva, dificultando a vida
da pessoa. Assim sendo, apresento o presente Projeto de Lei marcando
uma data no Estado do Maranhão, como ponto de partida para lembrar
e conscientizar a população que inúmeras crianças nascem com essa
malformação congênita e precisam de tratamento e acompanhamento
adequado.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante 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 assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram 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 homenagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos fundamentais, 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 pagamento 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 normativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
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exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto 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 de Lei, 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 nº 245/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 368 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 424/2021, de autoria
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa tornar obrigatória a
adoção em academias, estabelecimentos prestadores de serviço de atividade física e afins, de medidas de auxílio e segurança à mulher que se
encontre em situação de risco ou venha a sofrer assédio e/ou importunação sexual nas dependências do empreendimento, no âmbito do Estado
do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam as academias, estabelecimentos prestadores de serviço de atividade física e afins, a adotarem medidas de auxílio e segurança à mulher que se encontre em situação de risco ou venha a sofrer assédio e/ou importunação sexual nas
dependências do empreendimento, no âmbito do Estado do Maranhão.
Prevê ainda a propositura, que as medidas de auxílio serão prestadas às mulheres pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à
polícia.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Toda e qualquer obrigação imposta a agentes privados acabará
produzindo, direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial ou de ordem trabalhista. Logo, esse fator, não apresenta-se, como
impeditivo para o seguimento do processo legislativo da proposição em
análise, visto que não se vislumbra usurpação da competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal.
Contudo, em que pese não haja afronta constitucional no campo
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formal, entende-se que no aspecto material há caracterização de inconstitucionalidade, posto que a restrição ao princípio da livre iniciativa,
protegido pelo art. 170, caput, da CF/88, com o fim de proteger os consumidores (no caso prático, as consumidoras), não atende ao princípio
da proporcionalidade, nas suas três dimensões: (i) adequação; (ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito.
A exigência imposta pela proposição, em que pese sua grande
relevância, se mostra inadequada porque o acompanhamento da mulher,
na forma prevista pelo projeto, não é uma medida que inibirá a condução abusiva contra as mulheres. Trata-se também, no campo jurídico,
de medida desnecessária, pois a obrigação de disponibilizar um acompanhamento a todas as mulheres poderia ser facilmente substituída por
um processo eletrônico de circuito interno de câmeras.
Conforme bem destacado na justificativa da proposição, há no
ordenamento jurídico brasileiro o art. 215-A do Código Penal, dada pela
Lei nº 13.718/2018, prevendo a criminalização da importunação sexual,
com pena de reclusão de 1 a 5 anos.
O autor mesmo destacou que, infelizmente, a criminalização da
conduta não inibiu diversos casos de importunação sexual, que ocorrem, corriqueiramente, em ambientes de acesso público como transportes coletivos, shopping, academias de musculação e praças.
Obrigar as instituições privadas a prestar o citado acompanhamento proposta pelo Projeto de Lei em análise, se mostra, em repetição,
desproporcional no campo jurídico, posto que no campo público, não
se mostra também razoável exigir a mesma obrigação em transportes
públicos, shoppings e praças.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, apesar da concordância do elevado índice de importunação sexual noticiado nas mídias, no aspecto jurídico, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 424/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 424/2021, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 369 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 569/2021, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a inclusão de noções de
primeiros socorros no Programa Curricular de Ciências ou Disciplina
similar nas Escolas Públicas do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica estabelecida a inclusão de noções de primeiros socorros no programa curricular de ciências ou disciplina similar, nas escolas públicas do Estado do Maranhão.
Em sendo analisado o presente Projeto de Lei, percebemos a relevância da matéria oportunamente tratada pela presente proposição,
entretanto, mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a
problemática proposta.
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A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96)
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou
como um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia
das escolas na definição de suas propostas pedagógicas. Assim, ficou
determinado por aquele instrumento legal que, respeitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União com o objetivo de
manter a unidade do ensino nacional - a parte diversificada do currículo
deve ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por disciplinas que levem em conta as características regionais
e locais da comunidade, da cultura, da economia e da clientela.
Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os
Estados membros têm competência concorrente para legislar – quando
se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos com a
opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para uma
parcimônia na inclusão de disciplinas nos currículos escolares brasileiros (noções de primeiros socorros).
No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ março
de 2003):
1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas,
áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, a
partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e legal,
- já encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos
técnicos–pedagógicos e em disposições constitucionais e infraconstitucionais, sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da competência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, de
suas comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Estadual
e Distrital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Ministério da Educação-MEC.”
Tendo em vista estas considerações, entendemos que não tem
amparo legal a inclusão de noções de primeiros socorros no Programa
Curricular de Ciências ou Disciplina similar nas Escolas Públicas do
Estado do Maranhão, a teor do que dispõe a LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - Lei nº 9.394/96).
Ademais, o Projeto de Lei não observa a disposição constitucional das competências. Isto porque a possibilidade de legislar é distribuída pela Constituição e pela Legislação Ordinária, entre os muitos
órgãos existentes. Cada qual a exercerá dentro de determinados limites.
E o legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu
trabalho de elaboração normativa, o que leva, invariavelmente, a vetos
de projetos com semelhante teor aprovados nesta Casa.
Ora, padece o presente Projeto de Lei de vício de iniciativa, por
ser ela do chefe do Poder Executivo, como se vê o art. 43, da Constituição do Estado. No caso presente, a Constituição Estadual, diz no seu
art. 43, in verbis:
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de
28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de
18/12/1998)
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Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências / atribuições do Executivo Estadual
ou da Secretaria de Estado da Educação, e neste contexto, sobre as
normas e diretrizes a serem seguidas pela Rede Pública e Privada de
Ensino.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, por padecer de vício
de inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 569/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 370 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 140/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio,
que Dispõe sobre o incentivo à Prática de Corridas de Rua no Estado
do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, as ações do Estado
para o incentivo à prática de corridas de rua terão por objetivo: divulgar
a prática da corrida de rua profissional e não profissional; prover
estrutura adequada, de modo a garantir a segurança dos praticantes de
corrida de rua ; apoiar entidades de prática desportiva profissional e
não profissional que se dedicam à prática de corridas de rua; fomentar
parcerias entre a administração pública estadual, outros entes federados
e entidades do setor privado com vistas a: a) promover as corridas de
rua como modalidade esportiva; b)mapear as demandas dos setores
envolvidos em corridas de rua; c)implementar mecanismos de incentivo
à prática de corridas de rua.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Quanto ao tema em análise, promover a saúde, através da prática
de esporte,verifica-se que a Constituição Federal garantiu a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre defesa da
saúde (art. 24, XII), não havendo impedimentos para garantir a prioridade proposta no Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 140/2022, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.
É o voto
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 140/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 371 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 466/2021, de autoria
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que garante o direito de ir, vir e
permanecer em todo o território do Estado do Maranhão, independentemente de apresentação de comprovante de vacinação, em especial em
Estabelecimentos de acesso ao público.
O presente Projeto de Lei, visa prevendo como infração administrativa exigir a apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 como condição de passagem, entrada ou permanência em estabelecimento de acesso ao público ou acesso privativo não residencial.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a repartição de competências entre os entes da federação.
Aos Estados coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição
(art. 25, § 1º, CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União
(art. 21 e 22, CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Sobre o tema abordado no projeto de lei em análise, a Suprema
Corte Brasileira já se manifestou em algumas oportunidades para prever
a possibilidade da exigência de carteira de vacinação, inclusive invalidando ato do MEC que proibia a exigência desta carteira em universidades públicas, como é o objetivo da presente proposição:
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA
LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE
DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL
DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO
CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO
À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE
RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE
E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS
PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada
pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade,
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em especial os mais vulneráveis.
II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação
sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se
flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação
sem o expresso consentimento informado das pessoas.
III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas
às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da
própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º
do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao
tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos
direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.
IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o
Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do
calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e
terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de
“cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23,
II, da Constituição Federal.
V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei
13.979/2020, de maneira a estabelecer que:
(A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo,
ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela
decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises
estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii)
respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas;
(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v)
sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e
(B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 466/2021, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 466/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 372 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 180/2022, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a doação de produtos
perecíveis ou madeiras apreendidas pelo órgão ambiental responsável.
Nos termos do Projeto de Lei fica estabelecido que todo produto
perecível ou madeira, apreendido pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, no âmbito do Estado do Maranhão, será destinado para fins sociais, com base no art. 25, §3º, da Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Estabelece ainda a propositura de lei que a doação a que se refere
o “caput” do artigo será destinada às instituições públicas estaduais e
municipais ou entidades privadas sem fins lucrativos, como associações, cooperativas hospitalares, cientificas, penais, educacionais, beneficentes e congêneres após avaliação e indicação técnica mediante laudo
da possibilidade de uso, emitido pelo órgão responsável pela apreensão.
Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.
O presente Projeto de Lei segue os ditames da Lei Federal nº
9605/1998, em seu art. 25, §3º:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.  
§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e
outras com fins beneficentes.
A Instrução Normativa nº 19/2014 IBAMA, em seu art. 51 também trata do mesmo tema, senão vejamos:
Art. 51. Por ocasião da apreensão de bens perecíveis ou madeiras
sob o risco iminente de perecimento, o responsável pela ação fiscalizatória deverá buscar promover a doação sumária, conforme previsto no
art. 107, inciso III, do Decreto nº 6.514, de 2008.
O Decreto nº 6.514/2008, em seu art. 107, inciso III prevê:
Art. 107.  Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se
em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o
risco de perecimento, procederá da seguinte forma:
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de
perecimento serão avaliados e doados.
Ocorre que o Projeto de Lei está invadindo a competência do
Poder Executivo ao criar atribuições para a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, explica-se:
Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.
Com efeito, o art. 43, da CE/89 prevê matérias que são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, senão vejamos:
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual.
O presente Projeto de Lei invade a competência do Poder Executivo ao criar atribuições para a SEMA, o que é vedado pelo art. 43 da
CE/89. Isso é verificado nos dispositivos constantes da propositura
de Lei, em análise, senão vejamos:
Art. 1º (...)
§ 2º. O órgão estadual de fiscalização ambiental editará e publicará normas regulamentando a criação de um cadastro de entidades que
poderão receber os produtos apreendidos, bem como definindo os critérios para habilitação das mesmas e os procedimentos necessários para
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aplicação e eficácia da presente Lei.
§ 4º. O produto perecível ou madeira apreendido sob risco
iminente de perecimento não mais retornará ao infrator, podendo ser
doado por decisão motivada da autoridade competente da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, onde será
dado conhecimento ao Ministério Público por meio de seu órgão responsável, visando à segurança jurídica do ato praticado pela autoridade competente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais.
Art. 3º. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA firmará com a entidade donatária um Termo de Doação
dos produtos perecíveis ou madeiras doadas, conforme modelo constante do Anexo I, que passa a ser parte integrante desta Lei.
Art. 10. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais – SEMA responsável regulamentará por meio da expedição de
Instrução Normativa o que se fizer necessário para a aplicação e eficácia
desta Lei.
Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise
é, segundo a Constituição Estadual, dotado de inconstitucionalidade,
visto que fere o princípio Constitucional da reserva de inciativa (Art.
43, inciso V), na medida em que delega atribuições aos órgãos do Poder
Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 180/2022, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 180/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 373 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº
005/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Estabelece diretrizes para que os cartórios sediados no Estado do Maranhão incluam nas escrituras públicas o nome e a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI da pessoa física
ou jurídica responsável pela intermediação de negócio imobiliário.
Caso não haja intermediação da pessoa referida acima,
este fato deverá constar da lavratura da escritura pública.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Quanto ao tema em análise, verifica-se que a Constituição Federal garantiu à União a competência legislativa privativa para legislar
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sobre registros públicos (art. 22, XXV), não sendo possível norma estadual editar regras, como a prevista na proposição em análise.
Nesse sentido, entendeu a Suprema Corte Brasileira:
Competência legislativa e registros públicos: o § 1º do art. 2º do
diploma legislativo em estudo cria um requisito de validade dos atos de
criação, preservação, modificação e extinção de direito e obrigações.
Imiscuindo-se, ipso facto, na competência legislativa que a Carta Federal outorgou à União. [ADI 3.151, rel. min. Ayres Britto, j. 8-6-2005, P,
DJ de 28-4-2006.]
Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei Complementar sob análise, é, segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade, visto que compete privativamente à União legislar
sobre registros públicos, objeto da presente propositura de Lei Complementar.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 005/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Complementar nº
005/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 376 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 237/2022, de autoria
da Senhora Deputada Daniella, que cria o Programa de Atendimento e
Procedimentos Especiais às Mulheres Vítimas de Violência nas Unidades do Instituto Médico Legal, no Âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica autorizado a criação do Programa de atendimento e procedimentos especiais às mulheres de violência nas unidades do Instituto Médico Legal, no âmbito do
Maranhão.
Prevê ainda, a propositura, que as unidades do Instituto Médico
Legal – IML, em cada cidade ou região do Estado do Maranhão prestarão atendimento especializado às mulheres vítimas de violência.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se parlamentar pode iniciar Projeto de Lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar
atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de
18/12/1998)
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Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de Projetos de Lei que visarem a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este
dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a continuidade da
proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder
Executivo.
Além disso, caso seja considerado que a proposição em análise
não é uma lei que cria a atribuição, mas sim autoriza o Executivo a fazer
a determinação desta atribuição. Assim, este Projeto de Lei seria considerado como autorizativo, o que também não é permitido:
Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limita-se
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional
desse Poder. O texto da “lei” começa por uma expressão que se tornou
padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’. O objeto da autorização – por já ser de competência constitucional do Executivo – não
poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo.
Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde
já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem um vício patente. (BARROS, Sérgio Resende de. “Leis” autorizativas. Revista do
Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n. 29, pp. 259-265, ago./nov.
2000 – citado por CAVALCANTE FILHO, João Trindade. “LIMITES
DA INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS”, 2013, disponível em: http://www12.senado.gov.br/publicacoes/
estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-122-limites-da-iniciativa-parlamentar-sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-do-art.-61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal, acesso em:
12/05/2015).
E a título de ilustração, as chamadas leis autorizativas não possuem resultados práticos, pois além de serem inconstitucionais, não
produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a sua implementação
ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide
quando e como fazer.
O Projeto de Lei autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar
tal uso.
Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na
Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar; por
ferirem o princípio constitucional da separação de poderes (parágrafo
único, do art. 6º, da CE/89).
Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua
fonte de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela também
padece de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o art. 43,
inciso III, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo iniciativa
legislativa sobre matéria orçamentária.
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
Por fim, a Proposição de Lei sob exame, fere o disposto no Art.
17, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), senão vejamos:
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“Art. 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de Lei, Medida Provisória, ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução
por um período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o
caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I, do
Art. 16, e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.”
Percebe-se claramente a preocupação da Lei de Responsabilidade Fiscal com àquelas despesas fixas e contínuas que se repetem sucessivamente no tempo por mais de dois exercícios financeiros e que,
por isso, podem afetar o planejamento orçamentário e comprometer a
manutenção do equilíbrio fiscal.
Assim, os atos de criação ou de aumento de despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes, visando identificar o montante a ser dispendido e comprovar a existência de crédito orçamentário suficiente
para a cobertura do incremento de gastos, apontando-se, inclusive, a
origem dos recursos para o respectivo custeio.
Por fim, sugerimos a Ilustre Deputada, autora da Proposição de
Lei, que formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que
adote as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se
de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
237/2022, por inconstitucionalidade, com base nos fundamentos
supracitados.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 237/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
NIA
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inobservância desse procedimento incide o controle de constitucionalidade, de modo a anular os atos normativos ou leis que se consideram
incompatíveis com as normas federais.
O sistema de controle de constitucionalidade das leis permite que
o Poder Legislativo faça esse controle de forma preventiva, no momento da apresentação do Projeto de Lei ou outro ato normativo.
A Constituição Federal define como um dos direitos sociais à
saúde, em seu art. 6º, estabelecendo ainda que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação (art. 196).
A Constituição ainda estabelece que são de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).
Assim, o Projeto de Lei está dotado de constitucionalidade formal, conforme os arts. 12, I, b e 42 da CE/MA, uma vez que os Estados
têm competência concorrente com os demais entes federados, para tratar da matéria.
O presente Projeto de Lei obriga a afixação de cartazes, contendo
informações sobre os direitos do idoso hospitalizado nos estabelecimentos hospitalares no Estado do Maranhão.
Pelo exposto, o presente Projeto de Lei encontra amparo nos
mandamentos constitucionais e jurídicos, sendo constitucional.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 221/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 221/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Vota contra:

Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 377/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 221/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ariston Sousa, que Obriga a afixação da relação
dos direitos do idoso hospitalizado nos estabelecimentos hospitalares
no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os estabelecimentos
hospitalares, públicos e particulares, ficam obrigados a afixar, em local
visível e de fácil acesso aos usuários e a seus acompanhantes, a relação dos direitos do idoso hospitalizado, previstos em normas federais,
estaduais e municipais, bem como endereço e contatos de órgãos de
proteção ao idoso e sua respectiva circunscrição.
Estabelece ainda a propositura de Lei, que a relação dos direitos
será atualizada sempre que houver modificações legais relativas aos direitos hospitalares dos idosos.
A Constituição Federal estabelece procedimentos para um ato
normativo ou lei adentrar validamente no ordenamento jurídico. À

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 378 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 041/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso,
que determina aos estabelecimentos, que disponibilizem de pronto atendimento, o uso obrigatório de aparelho triturador de agulhas injetáveis.
A propositura de Lei em seus termos, determina aos hospitais,
clínicas médicas e veterinárias, pronto socorro, laboratórios, drogarias
e demais estabelecimentos similares, no Estado do Maranhão, que disponibilizem pronto atendimento, a utilização de aparelho de triturar
agulhas injetáveis após o seu uso, a fim de evitar que sejam descartadas
inadequadamente e reutilizadas por outras pessoas.
Registra a justificativa do autor, que os profissionais que atuam
nas farmácias ou drogarias, nos laboratórios, clínicas médicas e veteri-
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nárias e demais instituições onde são utilizadas seringas com agulhas
estão sempre expostos a acidentes provocados por agulhas, quer após
a aplicação como no manuseio das seringas usadas, ou ainda, no ferimento involuntário por agulhas acidentalmente deixadas em local inadequado.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei apresentado,
nos âmbitos formal e material.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo
legislativo no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual:
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração; III – organização administrativa e matéria orçamentária
[...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual
[...] . (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e
nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.
Além da competência privativa, a Constituição Federal permite
que Estados, Distrito Federal e União legislem de maneira concorrente
quando se refere à saúde, conforme o disposto abaixo:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XII- previdência social, proteção e
defesa da saúde.
No caso em tela, quanto à iniciativa, o parlamentar é competente
para apresentar Projeto de Lei por se tratar de competência concorrente,
não havendo objeções nessa fase do processo legislativo.
Quanto ao instrumento, a Lei Ordinária é o instrumento
adequado para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase
do processo legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 041/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 041/2021, nos
termos do voto do Relator.

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022

27

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 379 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 007/2022, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a gratuidade
e prioridade na emissão de segunda via da carteira de identidade
para idosos e pessoas com deficiência, no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, “fica assegurada a prioridade e a gratuidade na emissão de segunda via de documentos de
identificação civil para idosos e pessoas com deficiência no âmbito do
Estado do Maranhão”.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos
âmbitos formal e material.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo
legislativo no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa
privativa do Governador para se tornarem válidas.
O presente Projeto de Lei trata de gratuidade da taxa para emissão de segunda via do RG, os quais têm natureza jurídica de tributo.
O STF já se manifestou acerca da competência parlamentar para
legislar sobre direito tributário:
ADI – LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 9.535/92 – BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM
OU CONCORRENTE – REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL – ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. – A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário.
– A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
– por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo – deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
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inequívoca. – O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que
para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara
– especialmente para os fins de instauração do respectivo processo
legislativo – ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. (ADI nº
724, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/04/2001).
Como podemos observar o Projeto de Lei, em epígrafe, está renunciando receita sem indicar a fonte de custeio e sem apresentar a
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro como preleciona a
Constituição Federal.
Com efeito, a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro
de 2016, instituiu o Novo Regime Fiscal e constitucionalizou a exigência da estimativa do impacto financeiro-orçamentário.
O art. 113 dos Atos das Disposições Transitórias dispõe que:
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa
do seu impacto orçamentário e financeiro.         (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
Apesar de o art. 106 do ADCT afirmar que o novo Regime Fiscal
se aplica para a União, o STF já entendeu que deve ser estendida aos
demais entes, senão vejamos:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPVA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO.
1. Ação direta contra a Lei Complementar nº 278, de 29 de maio
de 2019, do Estado de Roraima, que acrescentou o inciso VIII e o § 10
ao art. 98 da Lei estadual nº 59/1993. As normas impugnadas versam
sobre a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) às motocicletas, motonetas e ciclomotores com
potência de até 160 cilindradas.
2. Inconstitucionalidade formal. Ausência de elaboração de
estudo de impacto orçamentário e financeiro. O art. 113 do ADCT
foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que se destina
a disciplinar “o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União”. A regra em questão, porém, não
se restringe à União, conforme a sua interpretação literal, teleológica
e sistemática. 3. Primeiro, a redação do dispositivo não determina que
a regra seja limitada à União, sendo possível a sua extensão aos demais
entes. Segundo a norma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais como a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência (art. 37 da CF/1988). Terceiro, a inclusão do
art. 113 do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicável a
todos os entes da Federação.
4. A exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro
não atenta contra a forma federativa, notadamente a autonomia financeira dos entes. Esse requisito visa a permitir que o legislador, como
poder vocacionado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda
a extensão financeira de sua opção política.
5. Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição legislativa
[federal, estadual, distrital ou municipal] que crie ou altere despesa
obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a
previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. A Lei Complementar do Estado de Roraima nº 278/2019 incorreu em vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao art.
113 do ADCT.
7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do
Estado de Roraima, por violação ao art. 113 do ADCT. 8. Fixação da
seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário
e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”.( AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.303 RORAIMA, 14/03/2022)
A Lei de Responsabilidade Fiscal já trazia tal previsão, em seu
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art. 14:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide
Lei nº 10.276, de 2001)      (Vide ADI 6357)
Assim sendo, o presente Projeto de Lei apresenta vício intransponível de inconstitucionalidade formal e ilegalidade.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº
007/2022, por vício de inconstitucionalidade formal (EC nº 95/2016) e
por ferir a Legislação Orçamentária.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 007/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 380 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 233/2022, de autoria do
Senhor Deputado Ariston Sousa, que Estabelece a realização de campanhas, em escolas públicas e privadas, para estimular a adoção de
animais abandonados, conscientizar as pessoas acerca de sua relevância e outras disposições.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica estabelecida a
realização de campanhas, em escolas públicas e privadas, para estimular a adoção de animais abandonados e a guarda responsável e conscientizar as pessoas acerca de sua relevância.
Prevê ainda a propositura de Lei, que com o fim de promover
essa conscientização, serão realizadas palestras e promovidas ações de
adoção nas escolas.
Consta na justificativa que o presente Projeto de Lei, que a existência de animais de rua e abandonados é uma realidade que assola a
sociedade brasileira como um todo, e com o Estado do Maranhão não
poderia ser diferente. A quantidade de animais em situação de abandono, que já era excessiva, ampliou-se com a pandemia da COVID-19.
Dessa forma, a presença de semoventes nas vias é uma problemática a ser combatida pelo Estado, em parceria com a sociedade,
haja vista ser de comum interesse, a bem dos direitos dos animais e
indiretamente o direito à saúde.
Assim, é de suma importância incentivos para a população em
geral e principalmente nas escolas públicas e privadas, para desse
modo demonstrar a necessidade de adoção e apadrinhamento desses
animais, com o intuito não só de assegurar o direito à saúde, mas também garantir aos animais os cuidados e a atenção que eles merecem.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
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Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho de elaboração normativa.
Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames
no Art.42, da CE/89.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do
Poder Legislativo dos Estados Federados.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 233/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 233/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 383 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 268/2022, de autoria do Senhor
Deputado Jota Pinto, que Cria Programa Permanente de Reforço Escolar para os alunos matriculados nas Unidades Estaduais de Ensino no
Estado do Maranhão e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o Programa
Permanente de Reforço Escolar aos alunos matriculados nas Unidades
Estaduais de Ensino com o objetivo de atenuar os déficits de aprendizagem, que terá como objetivos: mapear alunos com o menor rendimento
escolar, com base nas provas aplicadas e nas avaliações dos professores;
identificar os alunos com o maior número de faltas nas aulas presenciais
e/ou remotas; detectar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos com menor rendimento escolar; produzir conteúdo específico para
o reforço escolar, com a participação das Coordenadorias Regionais de
Educação; prover de infraestrutura e recursos necessários para que os
professores responsáveis pelas aulas de reforço escolar para os alunos
identificados com baixo rendimento escolar; estabelecer diálogo constante com os Conselhos Tutelares. de reforço escolar para estes alunos
identificados com baixo rendimento escolar.
A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.
Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, refere-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada poder, desta forma viola o princípio da separação dos poderes insculpido
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no art. 2º, da CF/88 e, em simetria, no art. 6º, parágrafo único, da CE/89
e, por conseguinte, o princípio constitucional da reserva de iniciativa,
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
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração 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; [...]”
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do
conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), a
proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne
aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa
parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do chefe
do Poder Executivo distrital na condução da administração pública, no
que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço
público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de
22-11-2011.]”
“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas escolas
da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Iniciativa privativa
do chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre organização
administrativa no âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que
afronta o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da República, ao alterar a
atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio
da simetria federativa de competências. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. [ADI
2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de 25-6-2010.]”
“Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição
do programa estadual de iluminação pública, destinado aos Municípios.
Criação de um conselho para administrar o programa. (...) Vício de
iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de administração. O texto normativo criou novo órgão na administração pública estadual, o Conselho de
Administração, composto, entre outros, por dois secretários de Estado,
além de acarretar ônus para o Estado-membro. [ADI 1.144, rel. min.
Eros Grau, j. 16-8-2006, P, DJ de 8-9-2006.]”
Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de inconstitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio constitucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva.
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes.
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola
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o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
268/2022, por encontrar-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 268/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 384 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei Ordinária nº 517/2021, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que “Institui as Diretrizes para a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Maranhão”.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente
com Emenda Supressiva, bem como parecer de mérito favorável da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Parecer Verbal).
Concluída a votação, com a emenda supressiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação 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 517/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, 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 nº 517/2021, em Redação
Final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:
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PROJETO DE LEI Nº 517 / 2021
Institui as Diretrizes para a Política Estadual de Agroecologia e Produção
Orgânica do Estado do Maranhão.
Art. 1º Fica instituída as Diretrizes para a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Maranhão– PEAPOMA, com o objetivo de promover ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, orientando
o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações
nas cidades e no campo, por meio da oferta e consumo de alimentos
saudáveis, com preços justos e acessíveis a todos e do uso sustentável
dos recursos naturais.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – agricultura familiar: agricultura realizada por agricultores familiares de acordo com a definição da Lei federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006, a qual estabelece requisitos socioeconômicos de caracterização;
II – agroecologia: ciência ou campo do conhecimento transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada em conceitos,
princípios e metodologias, visando o desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, equidade social e uso
e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais por meio
da articulação entre conhecimento técnico– científico, saberes e fazeres
ancestrais e culturas populares e tradicionais, com foco na sustentabilidade;
III – produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços gerados a
partir de recursos da biodiversidade, destinados à formação de sistemas
produtivos de interesse dos beneficiários da Lei federal nº 11.326, de 24
de julho de 2006, que promovam a manutenção e valorização de suas
práticas, saberes e fazeres, e assegurem os direitos decorrentes, para
gerar renda e melhorar sua qualidade de vida e de seu ambiente;
IV – produção de base agroecológica: aquela que busca otimizar
a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais, equilíbrio ecológico, eficiência
econômica e justiça social, abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003,
e sua regulamentação;
V – transição agroecológica: processo gradual e multilinear de
mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, extrativismo
e sistemas agropecuários, tradicionais ou convencionais, por meio da
transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos bens
naturais, incorporando conceitos, princípios, metodologias e tecnologias de base ecológica;
VI – economia solidária: forma de organizar a produção de bens
e serviços, a distribuição, o consumo e o crédito, que tenha por base os
princípios da autogestão da cooperação e da solidariedade;
VII – serviços ambientais: ações realizadas intencionalmente, visando a preservação, a conservação e a restauração dos ecossistemas e
dos bens naturais como água, solo, biodiversidade microbiana, faunística e florística, que resultem na melhoria do meio ambiente, as quais
podem ser apoiadas, estimuladas e/ou recompensadas por meios econômicos e não– econômicos;
VIII – agrobiodiversidade: diversidade genética natural de espécies vegetais, animais e microbianas de relevância para a agricultura,
agropecuária, alimentação e práticas correlatas que reflete a interação
entre agricultores familiares, urbanos e periurbanos, povos e comunidades tradicionais e ambientes locais, conservados e produzidos sob
condições ecológicas locais nos diferentes ecossistemas;
IX – certificação orgânica ou agroecológica: ato pelo qual um
organismo de avaliação da conformidade credenciado, seja social, comunitário ou outros, dá garantia por escrito de que uma produção ou
um processo claramente identificados foi metodicamente avaliado e
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está em conformidade com as normas de produção orgânica vigentes e
de base agroecológica;
X – sistema orgânico de produção: considera– se sistema orgânico de produção todo aquele em que se adotam técnicas específicas,
mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais,
urbanas e periurbanas, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização
da dependência de energia não– renovável, empregando, sempre que
possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição
ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do
processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e
comercialização, e a proteção do meio ambiente;
XI – pagamentos ou incentivos condicionados: pagamentos ou
incentivos de natureza monetária ou não monetária, decorrentes das atividades de manutenção, preservação, restauração, recuperação, uso sustentável ou melhoria dos ecossistemas, realizados pelos provedores, os
quais estão condicionados à verificação periódica por parte do pagador,
para efeitos de constatar o fornecimento de serviços ecossistêmicos;
XII – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
gerados e transmitidos pela tradição;
XIII – segurança alimentar e nutricional: consiste na realização
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras
de saúde que respeitem a diversidade cultural e ancestral e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis;
XIV – agricultura urbana e periurbana: conceito multidimensional que inclui atividades de produção, agroextrativismo, coleta, transformação e prestação de serviços, de forma segura, para gerar produtos
agrícolas e pecuários (animais de pequeno, médio e grande porte) voltados ao auto consumo, trocas e doações ou comercialização, aproveitando– se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais,
praticadas nos espaços intra– urbanos ou periurbanos, e articuladas com
a gestão territorial e ambiental das cidades;
XV – agroecossistema: é a unidade fundamental de estudo, nos
quais os ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos
biológicos e as relações socioeconômicas são vistas e analisadas em
seu conjunto;
XVI – Assistência Técnica e Extensão Rural: serviço de educação não formal, de caráter integral e continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização
de produtos e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das
atividades agroflorestais, agroextrativistas, florestais e artesanais;
XVII – extrativismo sustentável: conjunto de práticas associadas
ao manejo sustentado dos recursos naturais seja de origem animal, vegetal ou mineral, em ecossistemas nativos ou modificados, orientadas
pelo uso do conhecimento e práticas tradicionais e ancestrais;
XVIII – educação popular: concepção de educação e movimento que utilizam metodologias e práticas pedagógicas que respeitam as
especificidades culturais, sociais (gênero, geração, raça/etnia), ambientais, políticas, econômicas e valoriza o protagonismo dos sujeitos nas
lutas pela terra e vida com ênfase na agroecologia.
Art. 3º São diretrizes da PEAPOMA:
I – promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional
e do direito humano à alimentação adequada e saudável, por meio da
oferta de produtos orgânicos e de base agroecológica, isentos de contaminantes que ponham em risco a saúde humana e aos bens naturais;
II – valorização da sociobiodiversidade e dos produtos da agrobiodiversidade considerando os aspectos de cada Bioma;
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III – promoção da construção e socialização de conhecimentos
agroecológicos nos diferentes níveis e modalidades de ensino, na pesquisa e extensão, assegurando a participação protagonista de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais;
IV – ampliação da participação da juventude rural na produção
orgânica e de base agroecológica;
V – contribuição na redução das desigualdades de gênero, por
meio de ações e programas que promovam a auto– organização, empoderamento e autonomia econômica e política das mulheres;
VI – reconhecimento, proteção e valorização dos territórios coletivos e dos povos e comunidades tradicionais, seus mananciais de água
e biodiversidade, considerando as diferentes especificidades;
VII – valorização das atividades extrativistas sustentáveis das comunidades tradicionais considerando as especificidades dos diferentes
biomas e dos ecossistemas do Estado;
VIII – promoção e ampliação do acesso a água para consumo humano, animal e produção agroecológica, utilizando tecnologias sociais;
IX – promoção do uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e animais, especialmente aquelas que envolvam o manejo sustentável de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas, a partir das
experiências existentes;
X – promoção e ampliação da reforma agrária, do acesso à terra,
das ações de reordenamento, regularização fundiária e demarcação dos
territórios quilombolas e do reconhecimento dos territórios tradicionais;
XI – implementar políticas de estímulos econômicos que favoreçam a produção orgânica e em bases agroecológicas, assim como o
acesso da população a estes produtos;
XII – fortalecer a participação e capacidade organizativa e de expressão da sociedade civil, da agricultura familiar camponesa e dos povos e comunidades tradicionais, de forma a que incidam ativamente nas
instâncias de formulação, gestão, execução e controle social da política;
Art. 4º São instrumentos da Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Estado do Maranhão:
I – o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do
Estado do Maranhão– PEAPOMA e seus congêneres no âmbito municipal e territorial;
II – o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação científica e tecnológica;
III – a educação do campo;
IV – a Política Estadual de Educação Ambiental;
V – a assistência técnica e extensão rural;
VI – a pesquisa e a sistematização de conhecimentos populares e
tradicionais, bem como sua divulgação para a sociedade;
VII – o abastecimento, a comercialização, a agroindustrialização
e o acesso a mercados;
VIII – as compras governamentais;
IX – o Plano Safra da agricultura familiar e reforma agrária;
X – as certificações;
XI – os Fundos Estaduais, as linhas de crédito e financiamento,
subsídios e outras fontes;
XII – as medidas fiscais, tributárias, sanitárias e ambientais diferenciadas;
XIII – o pagamento por serviços ambientais;
XIV – os preços agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos
de regulação e compensação de preços nas aquisições ou subvenções;
XV – o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
XVI – a Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
XVII – a Política Estadual de Saúde;
XVIII – o Plano Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos;
XIX – o Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos;
XX – o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água, humanos e demais compartimentos ambientais.
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Art. 5º O PEAPOMA terá como conteúdo, no mínimo, os seguintes elementos:
I – objetivo;
II – diagnóstico;
III – estratégias;
IV – programas, projetos, ações;
V – indicadores, metas, orçamento, prazos e responsáveis; e
VI – modelo de gestão, monitoramento e avaliação.
Art. 6º Para atingir a finalidade e as diretrizes desta Lei, o Estado
poderá:
I – criar linhas de crédito especial, inclusive com subsídios, para
a produção de base agroecológica e orgânica;
II – estabelecer convênios, contratos e termos de cooperação com
entidades de extensão rural, instituições de pesquisa, centros de ensino,
institutos e universidades públicas, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil;
III – conceder tratamento tributário, sanitário e ambiental diferenciado e favorecido para produtos, tecnologias e equipamentos apropriados para a produção de base agroecológica e orgânica;
IV – financiar, por meio de editais públicos, projetos de agroecologia e de produção orgânica, de organizações não governamentais,
cooperativas e associações, e empreendimentos de economia solidária;
V – apoiar e articular estruturas e mecanismos que facilitem a
oferta e consumo de produtos de base agroecológica;
VI – estabelecer para o produto de base agroecológico e orgânico
critério de preferência nas compras governamentais;
VII – fomentar e apoiar processos educativos existentes ou em
criação para disseminação do conhecimento agroecológico;
VIII – proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica priorizando a juventude,
mulheres e povos e comunidades tradicionais;
IX – destinar recursos financeiros específicos para implementação das ações contidas no PEAPOMA;
X – conceder incentivos ou pagamentos condicionados aos serviços ambientais prestados nas áreas que promovem os sistemas de produção agrícola e extrativismo sustentável de base agroecológica dos
Povos e Comunidades Tradicionais e dos agricultores familiares.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 385 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 088/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de bares, hotéis, restaurantes, fastfoods, food-trucks, sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimentos congêneres, que
comercializem produtos prontos para consumo imediato, informarem
em seus cardápios a presença de glúten, lactose, leite, peixe, amêndoas,
corantes, castanhas, soja, ovo e crustáceos no âmbito do Estado do Maranhão.
O presente Projeto de Lei, prevê que a informação da presença dos insumos de que tratam a propositura, deverá constar ao lado
do nome de cada produto nos cardápios disponibilizados nos referidos
estabelecimentos, bem como para identificação poderão ser utilizados
os ícones constantes em uma tabela indicativa em anexo ao cardápio,
devendo estes constarem de forma clara e visível ao lado do nome do
alimento.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico.
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas
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jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:
“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do principio
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
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.
Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta algumas impropriedades,
no que se referem à delegação de atribuições ao Poder Executivo. Desta
forma, com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos, a sua aprovação na forma de Substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 088/2022, na forma de Substitutivo 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 088/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios

Vota contra:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 088/2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade
de bares, hotéis, restaurantes, fastfoods,
food-trucks, sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimentos congêneres, que comercializem
produtos prontos para consumo imediato, informarem em seus cardápios a
presença de glúten, lactose, leite, peixe,
amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo
e crustáceos no âmbito do estado do Maranhão.
Art. 1.º Os bares, hotéis, restaurantes, fast-foods, food-trucks,
sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimentos
congêneres que comercializem produtos prontos para consumo imediato, ficam obrigados, a informarem, em seus cardápios a presença de
glúten, lactose, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo
e crustáceos.
§ 1.º A informação da presença destes insumos deverá constar
ao lado do nome de cada produto nos cardápios disponibilizados nos
referidos estabelecimentos.
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§ 2.º Para identificação poderão ser utilizados os ícones
constantes em uma tabela indicativa em anexo ao cardápio, devendo
estes constarem de forma clara e visível ao lado do nome do alimento.
Art. 2.º Os restaurantes do tipo self-service ou que usem expositores de alimentos deverão ter as informações constantes na etiqueta de
identificação do alimento.
Art. 3.º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades ficarão por conta dos órgãos de defesa do consumidor.

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar o descumprimento desta Lei por meio de representação junto ao poder público.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 386 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 254/2022, de
autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui a Política
Estadual de Incentivo à Geração de Energia Renovável por Produtores
Rurais no Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica instituída a Política
Estadual de Incentivo à Geração de Energia Renovável por Produtores
Rurais, a ser implantada em todo o território Estadual, com o objetivo
de estimular a geração distribuída de energia elétrica, a partir de fontes renováveis e de geração de biogás e biometano em unidades rurais
Maranhenses.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.762, de 29 de dezembro
de 2017, que Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso
da Energia Solar - Pró-Solar, e dá outras providências, bem como com a
Lei Ordinária nº 10.310, de 16 de setembro de 2015, que Estabelece as
diretrizes para Programa Estadual de Conscientização, Uso Racional e
Economia de Energia Elétrica.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa ou transformado em diploma legal”;
Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto
de Lei nº 254/2022, visto que guardar correlação de objeto com a Lei
Ordinária nº 10.762, de 29 de dezembro de 2017, bem como a Lei Ordinária nº 10.310, de 16 de setembro de 2015, conforme acima descrito.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 254/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 387/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa nº
029/2022, de autoria do Senhor Deputado Adriano, subscrito por mais
de um terço dos membros desta Casa, que Altera dispositivo da Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno) e
dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o § 2º,
do Art. 129, da Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004
(Regimento Interno), passa a vigorar com a seguinte redação:
““Art. 129. (...)
§2º - Não será objeto de deliberação do Plenário projeto
declaratório de utilidade pública em favor de entidade que não tenha,
pelo menos, 6 (seis) meses de registro de seus estatutos em cartório e
não seja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social.
(...)”.
Em suma, a propositura sob exame tem por finalidade reduzir de
1 (um) ano para 06 (seis) meses o prazo para o Registro dos Estatutos
em Cartório dos Projetos de Lei declaratórios de Utilidade Pública.
Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as normas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos normativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas matérias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos
decretos legislativos e da lei.
Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente interna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitucional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica
de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua organização
e seus serviços internos.
Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder. Nesse
sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in verbis:
“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]”
Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do 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 Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administra-
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tivo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos
[...]”
Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in
verbis:
“Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por
um terço dos membros da Assembleia”.
Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimentais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoante o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2022.
Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 388 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 015/2022, proposta pelo
Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Desembargador PAULO VELTEN, por
assumir o Governo do Estado do Maranhão.
Ressalta o autor da propositura o Desembargador PAULO
VELTEN tomou posse como Governador interino em 01 de junho do
ano em curso e vem dando continuidade ao funcionamento da Administração Publica estadual em prol de todos maranhenses.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação 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 requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente 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 015/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 015/2022, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 389 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 278/2022, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural, Educacional e Beneficente da Vila Elizeu Matos - Tibiri, com
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma
entidade sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de São
Luis e tem por finalidade a promoção da assistência social, proteção
à família, a infância e adolescência, bem como amparo ao idoso.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 278/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

Vota contra
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NIA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 390 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 277/2022, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Crescer
Lago Açu, com sede e foro no Município de Conceição do Lago Açu,
Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, 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 Instituto de que trata o presente Projeto de Lei é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com sede e
foro no Município de Conceição do Lago Açu, tendo por objetivos
firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, a
fim de fomentar geração de emprego e renda e o desenvolvimento
socioeconômico da comunidade.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.

claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma
entidade sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado e de caráter cultural e socioeducativo, tendo por finalidade a
participação em programas e serviços culturais especialmente desenvolvidos em prol da comunidade, em busca de parcerias para
proporcionar cursos profissionalizantes entre outro.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 280/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 277/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 392 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 280/2022, de autoria do Senhor Deputado Jota
Pinto, que Declara de Utilidade Pública a Associação Educacional
Filhos de Nazaré, com sede e foro no Município de São José de Ribamar, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
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Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 393 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 018/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que determina que Leis no ato de serem
Sancionadas ou Promulgadas devem conter a informação sobre o Autor,
na forma que menciona.
Em síntese, o projeto de lei em epígrafe, prevê que Leis no ato de
serem Sancionadas ou Promulgadas devem conter a informação sobre
o Autor do referido projeto que originou a Lei, na forma do art. 42 da
Constituição Estadual. Dispõe ainda, que a menção de que trata deve
ser feita no documento assinado pelo Governador do Estado ou pelo
Presidente da Assembleia Legislativa e deve estar presente em todos os
atos de publicidade da Lei Sancionada ou Promulgada.
A Constituição Federal de 1988 consagra, no § 1° do art. 37, o
princípio da impessoalidade, que está ligado à ideia de vedação à personalização das realizações da Administração Pública, à promoção pessoal do agente público, senão vejamos:
“§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e cam-
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panhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
Como podemos observar, o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo
discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares
no exercício da função administrativa. Além do mais, possui outro aspecto importante, a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, portanto, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa
física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver
ligado.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal costuma ser bastante rigoroso na interpretação dessa vedação explícita no §1° do art. 37 da
CF/88. Com efeito, entende a Corte Suprema que nenhuma espécie de
vinculação à pessoa titular do cargo público pode ser tolerada.
Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as
feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos fulminam integralmente a proposição. Sendo assim, nota-se que a proposição
em epígrafe, malgrado os elevados propósitos do autor, confronta com
os ditames constitucionais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
018/2022, por ser inconstitucional, visto que viola o princípio constitucional da impessoalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 018/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:
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cialmente com 10 placas. Após 30 anos, chegou ao número de 150 painéis totalmente iluminados, gerando diversos empregos diretos. Essa
justificativa por si só atende a pertinência da matéria.
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Resolução 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 Legislativa 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, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento
econômico, comprovados mediante currículo.
A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente,
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão 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 Resolução Legislativa n.º 022/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
022/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 394 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
022/2020, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Jorge Maciel de Souza, natural da Cidade de Recife, Estado do Pernambuco.
Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor
Jorge Maciel de Souza nasceu em Recife-PE, em 08/03/1962, filho de
Valdir Afonso de Souza e Lindalva Maciel de Souza (in memorian) e
reside em São Luís há 32 anos. Em Recife foi office boy na Secretaria
de Cultura e Turismo do Estado, membro ativo da Igreja Episcopal do
Brasil (Anglicana), participando ativamente dos Encontros de Jovens
e Cursilhos.
Chegando em São Luís com a representação de filtro de água
PURIMAX, foi vendedor de carros e vendedor de cadeiras artesanais
nos retornos da cidade. Na sequência conheceu o empresário jornalista
José Carlos Castelo Branco (em memória), da Ekos Publicidade, onde
iniciou sua experiência de vendas no veículo outdoor. Após 4 anos de
trabalho se desligou da antiga empresa e criou a Impacto Outdoor, ini-

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 395 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 287/2022, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública a União dos Estudantes Ribamarense, com sede e foro no Município de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
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decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembléia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A União dos Estudantes Ribamarense é uma entidade de personalidade jurídica, de direitos privados, sem fins lucrativos, tempo
indeterminado de duração, em defesa dos direitos dos estudantes
da comunidade, tendo por finalidades: promover maior integração
entre todas as entidades que desenvolvam trabalho junto aos Estudantes de Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Pré-Vestibular
e Universitários, incentivar a participação dos estudantes na entidade onde o povo se organiza em defesa dos seus direitos político,
econômico e jurídico, bem como promover o intercâmbio de experiencias e informações entre os estudantes no Município e Estados
destes país.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 287/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.

tência social, buscando a defesa e garantia de direitos das pessoas
em situações de vulnerabilidade; a Educação, através do ensino,
qualificação profissional, pesquisa e extensão educacional; a Ciência e a Tecnologia; a Cultura e a Arte; o Esporte, lazer e recreação; a proteção e a prevenção do meio ambiente; a promoção do
desenvolvimento sustentável; a segurança alimentar; a segurança,
vigilância patrimonial e monitoramento; a construção, reforma,
adequação, dimensionamento, redimensionamento dos espaços físicos de próprios, públicos, privados e particulares; a promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e
de outros valores universais, incluindo espirituais, que possam favorecer o homem conviver harmonicamente em sociedade.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 286/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 396 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 286/2022, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de
Gestão de Projetos Sociais -IGPS, com sede e foro no Município de
Icatu, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, 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 de que trata o presente projeto de lei, é uma entidade de pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos,
com duração indeterminada e tem como objetivo central apoiar,
incentivar, desenvolver e promover: a Saúde; a promoção da assis-
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NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 397 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 283/2022, de autoria da Senhora Deputada
Andreia Rezende, que Considera de Utilidade Pública a Acalanto
- Casa de Vivência e Informação aos Pacientes do Tratamento de
Câncer, com sede e foro no Município de Balsas, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, 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 Casa de Vivência de que trata o presente projeto de lei, é
uma entidade de pessoa jurídica e direito privado, com CNPJ sob
Nº: 35.697.446/0001-00, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com personalidade jurídica própria, com sede provisória e
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foro na cidade de Balsas no Estado do Maranhão, localizada na
Rua Antônio Jacobina nº 1000 centro. Foi criada com a finalidade
de idealizar e executar programas educativos que proporcionem
prevenção e esclarecimento sobre o câncer para os pacientes, familiares e comunidade em geral, dentro das possibilidades financeiras.
Busca promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a
democracia e outros valores universais. Possui a promoção de voluntários e assistência social.
O Espaço na busca de suas finalidades tem por escopo ainda
prestar colaboração efetiva as pessoas acometidas de câncer, promovendo: busca de parcerias com a comunidade civil, bem como
incentivar a participação de outros cidadãos que tenham interesse,
busca por doações de materiais e equipamentos necessários para os
pacientes e voluntários capacitados e qualificados. Além de materiais, procura promover também o apoio psicológico, fisioterápico e
outras formas de suporte.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 283/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
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dade e objetivos principais: promover ações sociais, através de projetos que beneficie a qualidade de vida nas áreas de saúde, educação
e cultura; podendo para tanto credenciar, contratar ou firmar
convênios com entidades estabelecidas nesta cidade e/ou qualquer
parte do território nacional, regendo-se por esta carta estatutária
e pelas leis pertinentes. Desenvolver ações de proteção à família
e a velhice. Estimular a vida associativa e participativa dos membros, promovendo palestras, cursos, encontros, seminários, e outros
eventos em benefício dos mesmos. Adotar medidas e providências,
visando fomentar o lazer e a recreação dos associados. Promover
confraternizações e congraçamentos, entre os associados.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 284/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 398 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 284/2022, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação do
Grupo da 3ª Idade Vitalidade - AGIV, com sede e foro no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação do Grupo da 3ª Idade Vitalidade - AGIV é uma
entidade dotada de pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos , com duração por tempo indeterminado, e tem por finali-

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 399 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 288/2022, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Social
Aliança - ISA, com sede e foro no Município de Turilândia, Estado
do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, 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 de que trata o presente projeto de lei, é uma
entidade de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com duração por
tempo indeterminado, tendo por finalidades: desenvolver ações de
proteção à família, à maternidade, à infância, à criança, à adolescência, idoso entre outros; inclusão digital; capacitação em cursos
profissionalizantes; com finalidade educativa, artística, cultural,
comunitária, religiosa, cívica e informativa; parceria com outras
entidades sem fins econômico; ações de defesa do meio ambiente,
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comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas; prevenção as
drogas e acolhimento dependentes químicos; promoção dos 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.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 288/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

Vota contra
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 31/2021-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES
NORDESTE LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes decidem
incluir no Contrato, na condição de CONTRATADA, a TVN SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Avenida Coronel Colares Moreira, 19, sala 602 – Jardim Renascença – São Luís – MA, inscrita no CNPJ nº 02.995.233/0001-05, a qual
passa a assumir, a partir desta data, juntamente com a TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA., os direitos e obrigações como previsto
no Contrato ora aditado, cujas cláusulas e condições declara conhecer e
aceitar, com o que manifesta plena anuência. Parágrafo Primeiro: Em
virtude da disposição das partes na Cláusula Primeira acima, o Contrato
ora aditado passa a vigorar entre a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, como CONTRATANTE, e a TVN SERVIÇOS DE COBRANÇA e a TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE
LTDA., na condição de CONTRATADAS. BASE LEGAL: Lei nº
8.666/93 e Processo Administrativo nº 2987/2020-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 23/06/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, CONTRATADAS - EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. e
TVN SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. São Luís–MA, 27 de junho
de 2022.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

