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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

PRESIDENTE

Suplentes

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
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Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

VICE-PRESIDENTE
REUNIÕES:
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Deputado Márcio Honaiser
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Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
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PRESIDENTE
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Suplentes
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REUNIÕES:
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
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Titulares

Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA

Suplentes

Deputada Helena Duailibe
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE

PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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Deputado Wellington do Curso
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Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
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VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá
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IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares
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VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Titulares
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Suplentes
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Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 07 / 2022 – 3ª FEIRA
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 05.07.2022 – (TERÇA-FEIRA)
I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 204/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL
DA VAQUEJADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.
2. PROJETO DE LEI Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL
DA CAVALGADA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO MÁCIO HONAISER.
II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
22/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR JORGE MACIEL DE SOUZA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO Nº 173/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO, SOLICITANDO QUE SEJA
REALIZADA SESSÃO SOLENE PARA A PRIMEIRA SEMANA DE
JULHO, TENDO COMO TEMA CENTRAL HOMENAGEAR OS 50
ANOS DE EXISTÊNCIA DO SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO
DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, COM UMA
HISTÓRIA DE APOIO E DE VALORIZAÇÃO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS E MARANHENSES.
5. REQUERIMENTO Nº 174/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL,
TENDO COMO TEMA CENTRAL HOMENAGEAR O EMPRESÁRIO FRANCISCO JOSÉ HONAISER, CONDECORADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE.
6. REQUERIMENTO Nº 175/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA,
AGENDADA UMA SESSÃO SOLENE, PARA O MÊS DE AGOSTO
OU SETEMBRO, EM DIA A SER COMBINADO COM A DIRETORIA GERAL DA MESA, EM HOMENAGEM AO FARMACÊUTICO
E EMPRESÁRIO JESUS NOBERTO GOMES (IN MEMORIAM),
PELO SEU HISTÓRICO DE VIDA QUE MUITO CONTRIBUIU
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.
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7. REQUERIMENTO Nº 178/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13//2019, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO. A PEDIDO DO REFERIDO PODER, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1241/2022.
IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
8. 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.
9. 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.
10. REQUERIMENTO Nº 176/2022, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS AOS FAMILIARES DO EMPRESÁRIO ABRAÃO FREITAS VALINHAS, PELO
SEU FALECIMENTO, OCORRIDO EM 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
11. REQUERIMENTO Nº 177/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE SEJA
ENCAMINHADO AO SENHOR MURILO ANDRADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONTRATAÇÕES EXISTENTES DE
HOMENS CONDENADOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHERES OU FEMINICÍDIO, PREVISTOS
NA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
12. REQUERIMENTO Nº 181/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITO QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE PESAR A FAMÍLIA DO EMPRESÁRIO
FRANCISCO SOARES DA SILVA, PROPRIETÁRIO DO
RESTAURANTE DO “CHICÃO”, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ
SARNEY, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO -MA, FALECIDO NO
DIA 02/07/2022.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 374 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 082/2022, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Estabelece que qualquer benefício fiscal concedido às empresas terá como requisito obrigatório o percentual mínimo de 3% de
mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e financeiramente
dependente.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
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constituição”1.
Em uma das classificações possíveis para tratar da inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em
formal e em material.
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato,
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063,
Curso de Direito Constitucional).
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.
A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.
O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, aduz que, “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.
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo encontra-se no art. 43, da Constituição Estadual.
Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria
orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
Dessa feita, analisando-se a proposição em tela, verifica-se que é
perfeitamente constitucional, já que não se trata de renúncia de receita,
mas acréscimo de requisito para que as empresas acessem os benefícios
fiscais concedidos pelo Estado.
Sendo assim, no caso em tela, o Projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.
Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
sugerimos que determinados dispositivos 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:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 082/2022, na forma do 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 082/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Vota contra:

1
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 082/2022
Estabelece que qualquer benefício fiscal concedido às empresas terá
como requisito obrigatório o percentual
mínimo de 2% de mulheres vítimas de
violência doméstica ou familiar e financeiramente dependente.
Art. 1º - Fica estabelecido, no Estado do Maranhão que qualquer benefício fiscal concedido às empresas, terá como requisito
obrigatório o percentual mínimo de 2% das mulheres que estejam
em situação de violência doméstica ou familiar e sob dependência
financeira, em seus quadros funcionais.
Art. 2º - Esta Lei de Contratação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Financeiramente Dependentes tem os seguintes objetivos:
I – incentivar a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e financeiramente dependentes;
II – induzir comportamentos para redução das desigualdades de
gênero;
III – possibilitar a inserção ou reinserção das mulheres vítimas
de violência doméstica e financeiramente dependentes no mercado
de trabalho formal, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei
11.340/2006, a Lei Maria da Penha;
IV – promover independência financeira como fator capaz de
promover o rompimento da situação de violência, bem como proporcionar o convívio social das mulheres que se encontrem na situação
abarcada pela Lei.
Art. 3º - Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - mulheres vítimas de violência doméstica: aquelas que se
encontrem em uma ou mais situações tipificadas pelo art. 5º da Lei
11.340, de 7 de agosto de 2006;
II – mulheres financeiramente dependentes: aquelas que não possuem meios de subsistência suficiente para sua manutenção sem auxílio
de seu companheiro agressor e que mantenha relação íntimo-afetiva;
Art. 4º - O Regulamento definirá os modos de comprovação da
mulher vítima de violência doméstica a ser contratada.
Parágrafo Único. Esta Lei alcançará os benefícios fiscais já existentes no momento da sua renovação.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 381 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 217/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que “dispõe sobre a criação do
Selo de Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena, produzido no
Estado do Maranhão e dá outras providências”.
O Selo de que trata a presente Proposição de Lei tem por finalidade a Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena para identificação
de origem étnica do produto comercializado, seguindo os princípios de
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sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, valorização da cultura e da produção indígena.
Considerando-se, para efeito desta Lei, o Selo de Qualidade e
Autenticidade Artesanal Indígena visa garantir que o produto é de elaboração artesanal, possuindo qualidade adequada e ecologicamente
correta e ainda estabelece que o produto é do Estado do Maranhão.
O Selo de Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena deverá
seguir critérios estabelecidos por órgão competente como: O artesão,
para obter o Selo de Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena, deverá disponibilizar no órgão competente um exemplar de cada peça produzida contendo descrição do material utilizado e a técnica empregada;
A peça artesanal deverá conter o nome do artesão/indígena, nome da
aldeia e etnia pertencente;
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de selo, 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.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de selo.
Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento de
selo é residual dos Estados-membros da Federação.
No que tange a inciativa do processo legislativo, não há reserva a
matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e
Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas. Não havendo,
neste sentido, o impedimento à deflagração do processo legislativo por
membro desta Casa.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
217/2022, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 217/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 382 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 253/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui no âmbito do Estado do Maranhão a “Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária”.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no âmbito
do Estado do Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre
a Carga Tributária “feirão do imposto”, a ser realizada, anualmente, na
última semana do mês de Maio, com os seguintes objetivos: promover
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a conscientização da população sobre a competência tributária de cada
ente federativo, o sistema de arrecadação tributário e a destinação dos
valores arrecadados, o impacto dos tributos nos produtos e serviços,
entre outros temas relacionados; com o objetivo de evidenciar, na prática, a alta carga tributária; divulgar políticas públicas e medidas que
conscientizem e auxiliem os micros e pequenos empresários quanto ao
planejamento tributário; promover ações que visam deixar um legado
para a sociedade; propor debates, palestras e outros eventos que esclareçam sobre os tributos existentes, o sistema de arrecadação tributária e a
destinação dos valores arrecadados, o impacto dos tributos nos produtos
e serviços, entre temas relacionados.
Justifica o autor da presente propositura de Lei, que tem a ideia
de estimular o Poder Executivo e as Instituições sem Fins Lucrativos a
promover palestras, debates e eventos para conscientizar as escolas, os
cidadãos e toda a classe empresarial sobre a arrecadação tributária.
A Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária deve
ser realizada anualmente na última semana de Maio, também para esclarecer a população sobre as competências tributárias de cada ente
federativo (União, Estados e Municípios), sobre o sistema de arrecadação e a destinação dos valores, assim como o impacto dos tributos nos
preços dos produtos e serviços. A carga tributária do Brasil está entre
as mais altas do mundo e que, atualmente, os brasileiros têm discutido
muito sobre impostos, em função de alta nos preços dos combustíveis,
por exemplo, mas não sabem como funciona essa cobrança. Por isso, a
importância de ações como as que preveem a lei. Um excelente evento
que já vem sendo promovido em 20 estados da Federação, e que podemos realizar no Estado do Maranhão na supracitada semana que
compreende o Projeto de Lei, é o Feirão do Imposto, criado em 2002,
o projeto foi uma iniciativa do Núcleo de Jovens Empreendedores de
Joinville/SC. Devido a relevância do projeto a CONAJE – Confederação Nacional de Jovens Empresários passou a capitanear o Feirão do
Imposto visando um maior alcance dele. Até o ano de 2015 a CONAJE
realizava, além do Feirão do Imposto, o Dia de Liberdade de Impostos.
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 253/2022, nos termos do
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voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 401 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 274/2022, de autoria
do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Proíbe a pessoa jurídica que
tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de
contratar com a Administração Pública Estadual e dá outras providências.
Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica proibida
de contratar com a administração pública direta e indireta do Estado
do Maranhão, a pessoa jurídica que tenha condenação pela prática de
reduzir alguém a condição análoga a de escravo, com decisão transitada
em julgado.
Ressalte-se por oportuno, já existem Leis que tratam do mesmo
objeto que o presente Projeto de Lei, quais sejam, a LEI Nº 8.566 DE
12 DE JANEIRO DE 2007, que estabelece a suspensão de quaisquer
benefícios fiscais e a proibição de contratação pela administração pública estadual, de empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, incluídos no
cadastro de empregadores, do ministério do trabalho e emprego - MTE,
que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravos, e dá outras providências, a LEI Nº 9.752, DE 10 DE JANEIRO
DE 2013, que dispõe sobre vedações à formalização de contratos e convênios com órgãos e entidade da administração pública do estado do
maranhão que utilizem a condição análoga à de escravo na produção de
bens e serviços, a LEI Nº 10.355 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015,
que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação - icms, de qualquer empresa que faça uso direto ou
indireto de trabalho escravo ou em condições análogas e a LEI Nº
10.612 DE 03 DE JULHO DE 2017, que Altera a Lei nº 9.752, de 10
de janeiro de 2013, que dispõe sobre vedações à formalização de contratos e convênios com órgãos e entidade da administração pública do
Estado do Maranhão que utilizem a condição análoga à de escravo na
produção de bens e serviços.
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”;
Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
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caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 274/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com as Leis Ordinárias nº 8.566, de 12 de janeiro de 2007; Lei
nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013; Lei nº 10.355, de 04 de novembro de
2015 e a Lei nº 10.612, de 03 de julho de 2017, 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 274/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 402/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 237/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Dispõe sobre a obrigação de restaurantes, lanchonetes, quiosques e demais empresas do ramo de entrega de alimentos para o consumo imediato, no âmbito do Estado do Maranhão, a usarem lacres invioláveis
nas embalagens de seus produtos.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica instaurada, no
âmbito do Estado do Maranhão, a obrigação de restaurantes, lanchonetes, quiosques e demais empresas do ramo de entrega de alimentos para
consumo imediato, no âmbito do Estado do Maranhão, a usar lacres
invioláveis nas embalagens dos seus produtos.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do veto total do executivo ao
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),
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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: [...] 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 [...]. (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.
No caso em tela, a Constituição Federal, ao tratar sobre a saúde,
determinou a competência concorrente a todos os entes, senão vejamos:
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;   
De acordo com a justificativa do Projeto de Lei, a alimentação se
apresenta como requisito básico para a proteção à saúde de modo que
possibilita a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com viabilização de qualidade de vida e cidadania.
Assim, é universal o direito ao acesso de condições mínimas a alimentos de qualidade e em quantidades suficientes para suprir necessidades
básicas.
Ocorre que o Poder Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; enquanto o Executivo consubstancia os
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de
administração.
O presente Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, não contém
proposição geral e abstrata e, bem analisada, representa ingerência nas
prerrogativas do Poder Executivo ao tratar sobre a aplicação de multas.
A competência pela fiscalização do cumprimento da Lei, bem
como pela aplicação das penalidades disciplina matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo (postulado da
reserva da administração).
Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Legislativo estabelecer atribuições para Secretarias de Estado ou órgão
vinculado ao Poder Executivo Estadual, e dispor sobre a organização
administrativa, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES
AO PODER EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO
USO DE DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE
CINEMA E LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR
VÍCIO DE INICIATIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.
Princípio da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença
do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções,
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos
Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual
sob análise, ao estabelecer a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas do Estado, de filme publicitário esclarecendo
as consequências do uso de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). Alegação de usurpação de competência
legislativa privativa da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao
Poder Executivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de
salas de cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obrigação de exibição dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa
parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa priva-
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tiva do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n.
9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art.
61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reserva
de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de
ministérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao
Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação
e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública.
7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação
direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015, grifo nosso).
Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo,
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição legislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende,
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do Poder Executivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, somos pela
rejeição do Projeto de Lei nº 237/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 237/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 404 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 215/2022, de autoria da
Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui e inclui no Calendário
de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Mãe do Autista”.
Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica incluído no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Mãe do
Autista”, que será comemorado, anualmente, no dia 02 de abril.
Consta na justificativa da autora, que “primeiro vem a suspeita do
autismo, o medo do que pode estar havendo, a insegurança do que virá
e a dificuldade de visualizar um futuro. Depois vem o diagnóstico, o baque, a raiva e a desesperança. Por fim vem as tantas idas ao psicólogo,
aos médicos, à fono, à T.O., à natação, à escola, etc. Em casa tem as
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medicações (quando necessárias), os horários e as estimulações. Tudo
isso em meio a muita cobrança e pouco apoio. E a mãe? Como fica no
meio disso tudo? Além de todos os cuidados, preocupações e atividades
a serem cumpridas, ainda tem o dia a dia com a criança, que apresenta
inúmeras necessidades, exigências e desejos que precisam ser acolhidos. Não é fácil ficar com uma criança durante todo o tempo, ainda
mais aquela que exige um pouco mais de nós.
Por não haver receita para os cuidados dos filhos, muitas vezes
a mãe se sente perdida e angustiada por não ter encontrado ainda a
melhor maneira de lidar com as situações vividas em casa. É comum
vermos mães que se dedicam exclusivamente aos cuidados dos filhos,
colocando em segundo plano todos os projetos de vida que haviam
construído enquanto mulheres protagonistas de seus próprios destinos.
Em grande parte dos casos, o pai até chega a participar ativamente da
vida familiar e da lida com os filhos, mas, por diversas dificuldades,
apresentam uma enorme resistência ao diagnóstico e acreditam que
tudo não passa de uma fase. Muitos chegam a acusar a mãe de que ela
estaria “adoecendo” a criança e de que tudo passará ao seu tempo.
Os amigos se afastam, as oportunidades de trabalho se estreitam
e os parentes vão embora. Assumir tudo sozinha não é tarefa fácil. O
casamento, o círculo de amizades, o trabalho e a vida pessoal podem
ficar muito abalados. Como se não bastasse toda a culpa que a mãe
tende a carregar por si só, pensando sempre: “Onde eu errei?”, ou
“O que eu deveria ter feito?”, os parentes, os vizinhos e as pessoas
ao redor muitas vezes acabam usando de seus próprios preconceitos e
julgamentos para fazer ainda mais cobranças à mãe.
O mito presente em nossa sociedade de que a sanidade mental e
emocional dos filhos depende única e exclusivamente da figura materna
contribui de forma injusta e desproporcional com o aumento do sofrimento da mãe. Além do pouco apoio e de uma rede social muitas vezes
fragilizada, a mãe acaba entrando em um sofrimento ainda maior do
que o esperado, vendo-se sozinha e desamparada.
Assim sendo, escolhemos a data de 02 de Abril para ser comemorado o Dia Estadual da Mãe do Autista, devido nesta data ter sido
criada e celebrada anualmente pela Organização das Nações Unidas,
para conscientização acerca de tão importante questão, como bem esclarece a autora da propositura.
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.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.
No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:
A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30),
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar 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 nor-
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mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, 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 215/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 405 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 227/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que institui a
realização, em caráter anual, da “Semana de Valorização de Mulheres
que Fizeram História”, no âmbito da Rede Estadual de Educação.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a “Semana
de Valorização de Mulheres que Fizeram História”, no âmbito da
rede estadual de educação”, no Estado do Maranhão, a ser comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de setembro.
Estabelece a propositura de Lei, que na “Semana de Valorização
de Mulheres que Fizeram História”, no âmbito da rede estadual de
educação”, serão promovidas ações de informação e conscientização
acerca da temática, em especial por meio de atividades voltadas ao corpo discente, a fim de contribuir para a conscientização e sensibilização
desse público com a história de sucesso de mulheres que ocuparam lugar de destaque na história do Brasil e de outros países.
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, porquan-
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to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, 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 227/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 406/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 259/2022, de autoria da
Senhora Deputada Detinha, que Estabelece as diretrizes para a Institucionalização da Política de Proteção e Atendimento às Mulheres com
Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, visando garantir acessibilidade a Tradutor e Intérprete em LIBRAS, nas
Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento da Rede Pública de saúde, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam estabelecidas as diretrizes para a institucionalização da Política de Proteção e Atendimento às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, para garantir acessibilidade a Tradutor e Intérprete em
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, nas Delegacias Especiais da
Mulher, Hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede de
Saúde Pública, no âmbito do Estado do Maranhão, visando instrumentalizar programas, planos, e projetos.
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 para a institucionalização da Política de Proteção
e Atendimento às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.
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
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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
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.]”
Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em
tela.
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 259/2022, 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 Ordinária nº 259/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano

Vota contra:
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TERÇA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2022
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 259 /2022
Estabelece as diretrizes para a Institucionalização da Política de Proteção
e Atendimento às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência
Doméstica e Familiar, visando garantir
acessibilidade a Tradutor e Intérprete em
LIBRAS, nas Delegacias Especiais da
Mulher, Hospitais e Unidades de Pronto
Atendimento da Rede Pública de saúde,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1.º Esta Lei estabelece diretrizes para a institucionalização
da Política de Proteção e Atendimento às Mulheres com Deficiência
Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, para garantir
acessibilidade a Tradutor e Intérprete em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, nas Delegacias Especiais da Mulher, Hospitais e nas
Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública, no âmbito
do Estado do Maranhão, visando instrumentalizar programas, planos, e
projetos com os seguintes objetivos:
I - assegurar o direito das mulheres com deficiência auditiva no
sentido de resguardá-las de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão nos termos do parágrafo 1º, do art. 3º, da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006;
II – assegurar as condições adequadas para que as Mulheres com
Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar possam denunciar seus agressores;
III – garantir às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de
Violência Doméstica e Familiar, o direito de acessibilidade a tradutor
e intérprete em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, quando do
registro de ocorrência nas Delegacias Especiais da Mulher e do atendimento em Hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede de
Saúde Pública;
IV - criar ambiente humanizado para tornar a comunicação mais
eficaz entre a Mulher com Deficiência Auditiva Vítima de Violência
Doméstica e Familiar e o serviço de atendimento nas Unidades da Rede
de Saúde Pública e nas Unidades de Polícia do Estado, visando facilitar
o encaminhamento da denúncia à justiça com o intuito de restringir as
ações do agressor;
V – construir plataforma para atrair a adesão de pessoas da comunidade ao trabalho voluntário, inclusive servidor tradutor e intérprete
em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS;
Art. 2.º É considerado tradutor e intérprete, para os efeitos
desta Lei, aquele profissional que atua na mobilização de textos
escritos, orais e sinalizados de LIBRAS para a Língua Portuguesa
e vice-versa.
Art. 3.º As despesas decorrentes à execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessário.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 407 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 171/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre medidas de
prevenção e combate aos maus-tratos contra animais nos condomínios
localizados no Estado do Maranhão e dá outras providências.
Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, os condomínios
localizados no Estado do Maranhão ficam obrigados a afixar, em local
visível, placa orientativa sobre a necessidade de comunicar às autoridades policiais a ocorrência ou indícios de casos de maus-tratos a animais.
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Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.169, de 05 de dezembro
de 2014, que Dispõe sobre a proteção a todos os animais, no âmbito
Estadual.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a 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 171/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, o
qual possui o mesmo sentido.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 171/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 409 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 267/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que determina a implantação de sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas
e aeronaves que servem as forças de segurança pública e de defesa civil
do Estado do Maranhão, bem como monitoramento e registro das ações
individuais dos agentes de segurança pública através de câmeras corporais, na forma que menciona.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, “Deverá o Poder Executivo instalar câmaras de vídeo e de áudio nas viaturas automotivas e
aeronaves que vierem a ser adquiridas para servir as áreas de Segurança
Pública e da Defesa Civil do Estado do Maranhão, bem como monitoramento e registro das ações individuais dos agentes de segurança
pública através de câmeras corporais, EPI´s – Equipamentos de Proteção Individuais –, tais como coletes, capacetes, escudos e outros, com
capacidade de registrar tudo o que o agente vê, ouve, fala e faz.”
Estabelece ainda que: “O Poder Executivo deverá apresentar
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cronograma de ações para implantação da presente Lei até 31 de dezembro de 2022”. “O planejamento, gestão e acompanhamento da Lei
deverá ser realizado de forma integrada e unificada através de órgão
competente responsável por implementar as ações junto aos demais órgãos governamentais, nos termos do decreto regulamentador”. O Comitê Gestor de acompanhamento e avaliação da Lei deverá ser criado
nos termos do decreto regulamentador expedido pelo Poder Executivo”.
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.
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 Secretarias 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.
No caso em tela, o Projeto de Lei, cria atribuições para os órgãos/
entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo, incorrendo
em vício de iniciativa, sendo, assim, inconstitucional.
Por conta disso, o Projeto de Lei, em análise, possui vício intransponível de inconstitucionalidade formal quanto à competência legislativa.
Além disso, o Projeto de Lei está criando despesa obrigatória sem
trazer a estimativa do impacto orçamentário e financeiro.
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
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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)
Assim, o presente Projeto de Lei apresenta vício de inconstitucionalidade formal por ferir o princípio da reserva de iniciativa,
bem como por desrespeito ao Novo Regime Fiscal, conforme acima
descrito.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº
267/2022, por possuir vício formal de inconstitucionalidade (invasão de
competência e desrespeito ao Novo Regime Fiscal).
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 267/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAP A R E C E R Nº 412 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-
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dade do Projeto de Lei Ordinária nº 496/2021, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga, que “Dispõe sobre o afastamento das atividades
em escolas públicas estaduais de profissionais que figurem como polo
passivo de processo por pedofilia.
Nos termos da propositura de Lei, em epígrafe, todo funcionário
da rede pública estadual de ensino que responder por processos judiciais ou administrativos por pedofilia, poderão ser afastados de suas
atividades até que o processo transite em julgado.
Em caso de condenação, os profissionais que se refere a propositura, deverá ser definitivamente afastado das suas atividades, por ser
incompatível com sua conduta.
A Comissão de Constituição e Justiça tem como uma das suas
atribuições realizar a análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os termos abaixo:
Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição. As atribuições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão
ser delegadas a outro.
A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do
princípio da separação dos Poderes e devidamente autorizada por lei.
Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.
Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obrigatoriamente (CF/88, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-se aquelas
cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso
em tela.
Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente
ao Chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo legislativo sobre
“servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência
de militares para a inatividade”.
E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE
DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham
sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são
de observância obrigatória pelos Estados, “por sua implicação com
o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99.
2. A posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa
e completa, juntamente com a entrada no exercício, o provimento de
cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da
Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada.
3. Ação direta cujo pedido se julga procedente.”( ADI 2420 / ES) – O
grifo é nosso.
“O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de elaboração de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o
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aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do
art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior
de 1988 habilitou os presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos
tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que
lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea b do inciso II do art.
96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do
art. 61 da CF de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos Estados,
inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste (cf. ADI
250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843, rel. min. Ilmar Galvão; ADI
227, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence;
e ADI 665, rel. min. Sydney Sanches, entre outras).”
Então, que pese a relevância do Projeto de Lei, a matéria é de
competência do Poder Executivo quando da iniciativa do Projeto de
Lei, padecendo assim de inconstitucionalidade formal.
VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do
Projeto de Lei nº 496/2021, em face da 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 496/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 413 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 144/2021, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a isenção do pagamento de
taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos,
realizados no âmbito do Estado do Maranhão.”
O Projeto de Lei, em análise, prevê que os eventos esportivos
realizados no Estado do Maranhão poderão dispor de 10% de suas vagas para inscrição gratuita por pessoa com deficiência. Sendo que, para
fazer jus ao incentivo determinado, o competidor deverá atender aos
seguintes critérios: comprovar a deficiência através de laudo médico
que ateste suas limitações e aferir renda mensal de até 03 (três) salários
mínimos.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
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de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.
O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.
Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 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.
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo Estadual, encontra-se no art. 43 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre:[...] III – organização administrativa e matéria orçamentária. [...]”
No entanto, cumpre esclarecer que a competência para deflagrar o processo legislativo afigura-se comum, uma vez que não se
encontra incluída no rol da competência legislativa de inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que
estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não
versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61
da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade
formal não configurada.[...] (ADI 2672/ES, Rel. Min. Ellen Gracie,
Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, DJ 10/11/06)”
Noutro giro, devemos esclarecer que as taxas de inscrição para
participação em eventos esportivos não possuem natureza tributária,
uma vez que não são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou em virtude de serviço público específico e divisível, potência
ou efetivo, prestado ou posto à disposição do contribuinte (inciso II, do
art. 145 da CF/88).
Dessa forma, a taxa de inscrição para participação em eventos
esportivos serve,tão-somente, para custear as despesas decorrentes dos
gastos realizados pelas empresas contratadas para realização do evento.
Por esse prisma, a fixação do valor da taxa de inscrição não será
realizada por Lei, pois apenas reflete a compensação pelos custos que
decorram da realização do evento esportivo. Em razão disso, não integram o orçamento e poderão ser pagas diretamente para a instituição
que o organizou, não sendo exigido o depósito em conta do tesouro do
ente público, levando-nos a conclusão de que não configuram como
renda pública.
Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei
capaz de macular o processo legislativo.
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.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 144/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 414/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 267/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Dispõe sobre a esterilização de cães e gatos em Unidades Móveis no
âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica permitido castração
de animais, em especial, cães e gatos, em Unidade Móveis, no âmbito
do Estado do Maranhão. A castração poderá ser realizada por cirurgia,
ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal, desde que sempre siga as normas técnicas emanadas pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Prevê ainda a proposição que, para a implementação das políticas públicas de controle populacional de animais domésticos, o Estado
do Maranhão poderá firmar convênios com Municípios, Faculdades de
Medicina Veterinária e entidades da sociedade civil, cujo objeto social
tenha por finalidade a proteção e defesa animal.
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).
Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre organização
administrativa, bem como a criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.
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
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.
Assim sendo, opina-se pela rejeição do presente Projeto de
Lei, considerando que a competência legislativa para iniciar um
Projeto de Lei com esse cunho é do Governador do Estado, a teor
do que dispõe os dispositivos constitucionais acima mencionados.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
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267/2021, 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 267/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 416 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 147/2022, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que Dispõe sobre o direito do portador de
distúrbios mentais a ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de suporte emocional, no Estado do Maranhão
e dá outras providências.
Nos termos da propositura de Lei, em epígrafe, o cão de suporte
emocional é de responsabilidade de seu dono e deve ter o adestramento
de obediência básica e isento de agressividade, comprovado por instituição ou profissional autônomo através de certificado, contendo o
nome e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do centro de
treinamento ou o nome e CPF do instrutor autônomo.
O ingresso de cão de suporte emocional é proibido nos locais em
que seja obrigatória a esterilização individual.
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 a competência concorrente da União e dos Estados para
legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência (art. 24, XIV), não havendo impedimentos para garantir a
prioridade proposta no Projeto de Lei, sob análise.
VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 147/2022, em face da sua 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 147/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser

Vota contra:
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NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 418 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 281/2022, de autoria
do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre o manuseio,
a utilização, a queima, a soltura e a proibição de comercialização de
fogos de artifício de estampido, assim como de quaisquer artefatos
pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica proibida a queima,
a soltura, o manuseio, a utilização e a comercialização de fogos de artifícios de estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos
festivo de efeito sonoro ruidoso, que ultrapasse os 100 decibéis à distância 100(cem) metros de sua deflagração, no Estado do Maranhão,
estabelecendo normas de proteção principalmente: à vida animal, nos
termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal
(proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade); ao Idoso, nos termos da
Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, art. 19,
incisos, e parágrafos; e à Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei nº
13.146 de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
art. 5º.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 5.759, de 26 de julho de
1993, que Dispõe sobre a venda e queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos.
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 281/2022, visto que guardar correlação de objeto com a Lei
Ordinária nº 5.759, de 26 de julho de 1993, 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 281/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano

Vota contra:

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 419/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 576/2021, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos Cartórios de Registro Civil ao Ministério Público, da
realização de registro de nascimento realizado por mães e/ou pais de
menores de 14 (quatorze) anos.”
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os cartórios de registros
civis do Estado do Maranhão informarão ao Ministério Público Estadual o registro de nascimento realizado por pai e/ou mãe de menor de
14 (quatorze) anos, na data de nascimento.
Os cartórios apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado
exercem serviço público por delegação, competindo ao Poder Judiciário
a sua criação, alteração ou supressão por se tratar de norma relacionada
a organização judiciária. Vejamos o entendimento do Supremo Tribunal
Federal sobre o assunto:
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo. Iniciativa de lei sobre serventias judiciais e estabelecimento de critérios e prazos para sua criação. 3.
Pertence ao Tribunal de Justiça estadual a iniciativa privativa para
legislar sobre organização judiciária, na qual se inclui a criação, alteração ou supressão de cartórios. Precedentes. 4. Vulnera o princípio da separação dos Poderes a imposição de diretrizes e prazos, pelo
Constituinte Estadual, para a elaboração de projeto de lei de iniciativa reservada ao Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 24, § 2º, 6, da Constituição do Estado de São
Paulo e do art. 17, caput e parágrafos, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo diploma.” (ADI 4223, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 02/04/2020)2
Em relação ao União, compete apenas a legislar sobre Registro
Público e normal geral sobre fixação de emolumentos.
A matéria aqui tratada não diz respeito a normas de organização
judiciária e nem relacionada a registro público, mas norma de cooperação entre órgãos do Estado, não invadindo nem a competência da
União e nem do Poder Judiciário, enquadrando perfeitamente ao
art. 25, §1º, da Constituição Federal, sendo assim de competência
do parlamento estadual.
Em assunto similar o Supremo Tribunal Federal se manifestou
quando do julgamento da ADI 2254 que declarou constitucional lei
estadual de autoria parlamentar que impôs a obrigação dos cartórios
de Registro Civil de encaminhar ao TRE e ao órgão responsável pelo
cadastro civil a lista de óbitos. In verbis:
“Lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao TRE e ao órgão responsável pelo cadastro civil
do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito
das pessoas naturais. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante da União para legislar sobre registros públicos (art.
22, XXV, CF/1988). A norma não alberga disciplina enquadrável no
conceito de registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar atos
registrais. A criação da obrigação de repasse das informações se estabelece para órgãos que atuam no âmbito do próprio Estado-membro, quais
sejam, as serventias extrajudiciais, as quais, embora tenham feição
privada, desempenham atividade de natureza pública delegada e são
submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça. Portanto, não ocorre
quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante alheia. (ADI
2.254, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2016, P, DJE de 3-3-2017)

2
false
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Sendo assim, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
formal ou material no Projeto de Lei, podendo adentrar no ordenamento
jurídico pátrio.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas fundamentações acima descritas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 576/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 576/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 422 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
027/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Maria Firmina dos Reis” à Senhora Ana Cristina Brandão Feitosa.
Justifica o autor da propositura que a homenageada, a Senhora
Ana Cristina Brandão Feitosa é maranhense, nascida em Colinas/MA,
filha mais nova de Josuíla Brandão e Fabelino Neto Feitosa, é mãe
de Thales Brandão, Teresa Nina Brandão Marques e Carlos Brandão.
Casada com Fernando Cardoso, que lhe presenteou com uma filha afetiva, Camila. Ana Brandão é graduada em direito pela Universidade
Federal do Maranhão UFMA, especializada em Direito Imobiliário,
consumidor e em Sistema Financeiro da Habitação, consultora jurídica da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) no
Maranhão e Diretora do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das
Relações de consumo (IBEDEC).
Ana Brandão é uma mulher atuante e não ficou de braços cruzados diante da crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus.
Nesse cenário, lançou a Campanha Mesa Cheia (#TodasPeloMaranhao), que nasceu com a ousada, mas necessária missão de arrecadar
e levar aos 217 Municípios do Estado do Maranhão e seus povoados
cestas básicas para as mesas de Mães, Líderes de Famílias. Posto que,
com o advento da pandemia, a situação financeira de milhares de famílias maranhenses ficou ainda mais grave, quando muitas mulheres líderes de família, ficaram impedidas de trabalhar devido ao isolamento e
distanciamento social. Nesse contexto, o Instituto do Bem em parceria
com a Associação Mulher Empresária de São Paulo, o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, a Secretaria Estadual da Mulher, entre
outros parceiros, se uniram com o propósito de arrecadar cestas básicas para fomentar doações em todo Estado, na esperança de poupar
essas famílias de mais uma dor, dentre tantas já enfrentadas: a fome.
A campanha já entregou mais de 150 (cento e cinquenta) toneladas de
alimentos pelo Maranhão.
Além disso, Ana Brandão, que atualmente é Coordenadora Jurídica do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) apresentou para a vereadora Edir Sales um projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade
da distribuição de absorventes para mulheres em situação vulnerabi-
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lidade no Município de São Paulo. O Projeto que ensejou o Programa
Menina Mulher teve repercussão nacional, fomentando os debates sobre a pobreza menstrual.
Esse é o relato que demonstra todo seu empenho na luta por direitos iguais e a inclusão da mulher nos espaços de poder no nosso
Estado, sendo uma referência na área da advocacia maranhense.
Como se observa, a trajetória de Ana Cristina Brandão Feitosa
a faz merecedora da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de
forma significativa para o empoderamento das mulheres maranhenses por meio de seu trabalho. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “k”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
908/2018, em que destinada a homenagear as pessoas naturais vivas
ou não e entidades públicas e privadas que, reconhecidamente, prestem ou que tenham prestado relevantes serviços reconhecidos por esta
Assembleia na defesa contra qualquer tipo de violência contra mulheres, serviços que promovam a igualdade de gênero e a luta pelo
empoderamento das mulheres maranhenses quer sejam brasileiras ou
não, brancas, negras, índias e pardas em qualquer parte do território
maranhense”.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 027/2022, 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 n.º
027/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Feminicídio”, no Estado do Maranhão, e dá outras providências, em
especial em seu art. 2º, que estabelece que “a sociedade civil organizada poderá promover campanhas, debates, seminários, palestras entre
outras atividades, para conscientizar a população sobre a importância
do combate ao feminicídio, na forma tentada ou consumada, e demais
formas de violência contra a mulher”.
Como podemos observar, a mencionada Lei Ordinária (Lei Ordinária nº 10.700, de 23 de outubro de 2017) já contempla o objeto da
presente propositura de Lei.
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”;
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 565/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.700, de 23 de outubro de 2017, 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 565/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Vota contra:

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 424/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 565/2021, de
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui Ações de Enfrentamentos ao Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, as ações de enfrentamentos ao Feminicídio, terão como alguns objetivos: reduzir
o número de feminicídios no Estado do Maranhão; promover o fortalecimento e a articulação da rede de enfrentamento e atendimento às
mulheres em situação de violência; garantir e proteger os direitos das
mulheres em situação de violência considerando o racismo patriarcal e
as diferenças étnicas, geracionais, de orientação sexual, identidade de
gênero, de deficiência e de territorialidade.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.700, de 23 de outubro
de 2017, que Dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de Combate ao

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 425 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 069/2022, de autoria do
Senhor Deputado Neto Evangelista, que Estabelece a prioridade de
atendimento para mulher vítima de violência doméstica e familiar, no
serviço de assistência psicossocial e a preferência em cirurgia plástica
reparadora, no âmbito do Estado do Maranhão, quando o dano físico
necessite de realização de procedimento cirúrgico estético.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica estabelecida, no
âmbito da rede pública de saúde do Estado do Maranhão a prioridade
de atendimento no serviço de assistência psicossocial e a preferência
no atendimento de cirurgia plástica reparadora, pelo Sistema Único de
Saúde- SUS, para mulher vítima de agressão, da qual resulte dano a sua
integridade física ou estética.
Prevê ainda a propositura de Lei, que o Poder Executivo, adotará,
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entre outras, as seguintes ações: instalação de um modelo assistência
que contemple equipes de especialistas em psicologia, assistência social
e cirurgia plástica; realização constante de campanhas de orientação e
publicidade institucional com produção de material didático a ser distribuído para a população alvo; distribuição gratuita de produtos farmacológicos durante o pré-operatório e o pós-operatório; encaminhamento
para clínica e/ou hospitais especializados dos casos indicados para contemplação diagnóstica ou tratamento, quando necessário.
Ademais, fica o Executivo autorizado a celebrar contratos e outras formas de parceria com órgãos públicos ou privados.
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 Constitucional 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
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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, o 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, em comento, 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 nº 069/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 427 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
031/2022, apresentado pela Senhora Deputada Daniella, que Concede
o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Cleber Moraes Gonçalves,
natural da Cidade de João Neiva, Estado do Espírito Santo.
Registra a justificativa da autora da proposição, que o Pastor Cleber Moraes Gonçalves é filho de Alair Vieira Gonçalves e Maria de
Fátima Moraes Gonçalves. Aos 16(dezesseis) de idade, se converteu ao
Evangelho de Cristo, na igreja Casa da Benção na cidade de João Neiva, iniciando seu trabalho como obreiro evangelista. Em 2002 foi para
a cidade de Vitória/ES, onde foi ordenado pastor, dirigindo 05 igrejas,
chegando a ser Supervisor de 13 igrejas na mesma cidade.
Em 2017, aceitou o desafio proposto por seu Apóstolo, de ser superintendente no Estado do Maranhão, assumindo 09 igrejas na cidade
de São Luís do Maranhão. Chegando ao Maranhão e como vontade de
trabalhar e com a característica de ser um ótimo construtor, resolveu
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alargar as tendas e expandir as igrejas não somente na capital como
também no interior.
Hoje a Igreja Casa da Benção já está, presente em todos os municípios da grande ilha de São Luís (São Luís, Paço do Lumiar, Raposa
e São José de Ribamar), além de Imperatriz, Davinópolis e Pinheiro,
congregando mais de mil pessoas semanalmente e muitos outros visitantes.
Recentemente a igreja adquiriu uma nova sede que fica em Avenida Cajazeiras em frente ao supermercado Mateus, com capacidade
para 800 pessoas e também um terreno na zona rural de São Luís, onde
será construído um centro social para reabilitação de pessoas dependentes químicos e alcoólatras.
Em todas extensões da grande ilha (Sede, Anjo da Guarda, Divinéia, Vila Janaina, Vila Isabel, João Paulo, Sá Viana, Alto da Esperança, Recanto do Olho D’água, Iguaíba, Vila Vitória, Vila São Pedro,
São Raimundo, J. Câmara e Turiúba), desenvolve um trabalho social e
assistencialista na medida do possível com certa frequência.
Ao longo desses cinco anos de moradia e residência fixa em São
Luís, onde até o mesmo já tem casa própria e já sem sente um maranhense nato, o pastor Cleber Moraes, vem contribuindo para desenvolvimento espiritual, cultural, social e emocional de muitos maranhenses.
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 pela autora 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 031/2022, de autoria da Senhora Deputada
Daniella.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
031/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

Vota contra:
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NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 428 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
032/2022, apresentado pela Senhora Deputada Daniella, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Romualdo Fernandes da Silva,
natural da Cidade de Ribeirão, Estado do Pernambuco.
Registra a justificativa da autora da proposição, que o Pastor
Romualdo Fernandes da Silva é filho de Eurico Fernandes da Silva e
Maria José de Carvalho da Silva e irmão do Radialista Roberto Fernandes (in memorian) dentre outros irmãos. Ainda na adolescência,
chegou ao Maranho em Residência no estado do Maranhão, meados de
dezembro de 1977, terminou os estudos na Escola Meng Maranhense.
E logo após iniciou o trabalho no antigo Banco Econômico, na capital São Luís. No mesmo período, se converteu ao Evangelho na Igreja
Evangélica Assembleia de Deus no bairro do Santa Cruz, onde atuo
como músico.
Secularmente, iniciou a carreira como propagandista, no início
dos anos 90, seguindo a carreira, chegando ao cargo de DIR. Executivo
- Aché Lab. Farms. S/A, no ano de 2002. Paralelamente nesse período,
desenvolvia sua atividade eclesiástica, como diácono e líder de jovens
na Assembleia de Deus do Bairro da Cohab.
Em 2005 assumiu a direção da Igreja Assembleia do Bairro do
Bequimão , período esse que já estava exclusivamente no seu chamado
ministerial, quando foi ordenado Pastor, em 2007 assumindo a Área
52 da IADESL - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Luís,
coordenando os trabalhos pastorais nos Bairros do Cantinho do Céu,
Primavera Turu e Farol de São Marcos. O trabalho cresceu tanto que a
Sede Cantinho do Céu passou de 70 membros a 400 membros.
Durante esse período, o pastor Romualdo atuou como Locutor
da FM Esperança por 10 anos e também Apresentador do programa
AD em Ação TV Maranhense, abençoando milhares de maranhenses
em todo o Estado por meio de palavras de ensinamento da fé cristã.
Em setembro de 2017, decidiu, com a orientação de Deus, seguir
um novo ministério independente, denominado ADVIDA-Assembleia de
Deus Vida, sediado na Avenida Daniel de La Touche, 400, no Bairro do
Ipase, ao Lado do Shopping da Ilha, na capital, sendo assim Presidente
da Igreja, e auxiliado por 04 pastores e um grupo de 40 obreiros.
Hoje a igreja congrega mais de 400 pessoas, e desenvolve vários
projetos sociais e de assistencialismo que abençoa muitos não só na
capital como em outros municípios. O Pastor Romualdo também é vice-presidente da AMOEMA-ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS E OBREIROS DO ESTADO DO MARANHÃO. 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 pela autora do Projeto de Resolução
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente,
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.
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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 032/2022, de autoria da Senhora Deputada
Daniella.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
032/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

ficativa por si só atende a pertinência da matéria.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 030/2022, de autoria da Senhora Deputada
Daniella.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
030/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 429 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
030/2022, apresentado pela Senhora Deputada Daniella, que visa conceder a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor
Kenaz Cristian Souza Veiga.
Esclarece a autora da propositura de Lei, em epígrafe, que o Doutor Kenaz Cristian é maranhense de São Luís, nasceu em 28.04.1979.
Estudou no Colégio Batista e na escola Dom Bosco. Cursou Engenharia Elétrica no IFMA (antigo CEFET) se graduando em 2003, fez parte
da primeira turma de Mestrado de Engenharia de Materiais do IFMA
(antigo CEFET). Alcançou a formação docente pela UEMA, se licenciando em Matemática e Física, em 2007. Se especializou em Docência
Superior pela Faculdade Darwin-DF. Cursou Direito na Universidade
CEUMA e se graduou em 2014, sendo aprovado na OAB ainda no início do 9º período. Se formou em Teologia em 2016 pela ISTUCOM.
É advogado, com atuação na área do direito criminal,
previdenciário e direito público. Foi procurador municipal no período
de 2017 a 2019. É assessor parlamentar de 2019, sendo responsável
pela escrita de várias proposições, que já viraram leis.
É professor desde os 19 anos de idade, iniciando sua carreia
no instituto de Matemática que era preparatório para concursos e
seletivos, e na escola Bueno Aza, localizada no Monte Castelo, foi
professor das Escolas Dom Bosco, Crescimento, Literato, Colégio
Solução e Escolas Públicas da Rede Municipal e Estadual. Foi
professor de vários cursos preparatórios, ministrando aulas de Direito
Constitucional, Administrativo e Eleitoral.
Foi professor substituto na UFMA nos cursos de Engenharia
Elétrica e Ciências da Computação nos biênios de 2005-2007 e 20112013. Foi professor substituto na UEMA nos cursos de Engenharia Mecânica e da Computação no biênio 2010-2012. Professor da Faculdade
Florence no curso de Direito, nos anos de 2015 e 2016.
É um líder religioso desde os 17 anos de idade, sendo consagrado
pastor em 2018 e desenvolve vários projetos sociais na cidade de São
Luis, entre eles, o JUVENTUDE SEM DROGAS e MISSÕES AMOR.
Atualmente, é professor da Rede Estadual de Educação (desde
2007), assessor parlamentar, consultor jurídico e advogado. Essa justi-

19

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

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 430 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 161/2022, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que veda a eliminação de candidato classificado
fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do Estado do Maranhão, aplicando-se, inclusive, aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.
Nos termos do presente Projeto de Lei, os candidatos que não
tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.
Estabelece ainda a propositura de Lei, que aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de
validade ou de sua prorrogação.
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 não há afronta ao texto constitucional, nem mesmo à iniciativa para legislar sobre servidores
públicos, visto que não está sendo estabelecido direito ou dever algum a
servidor, mas sim condições para alcançar um cargo público.
A Suprema Corte Brasileira assim se manifestou em julgados recentes:
O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a
servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/1988). Dispõe, isso sim, sobre
condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um mo-
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mento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. [ADI 2.672, rel. p/ o
ac. min. Ayres Britto, j. 22-6-2006, P, DJ de 10-11-2006.] = AI 682.317
AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-2-2012, 1ª T, DJE de 22-3-2012.
Sendo assim, no caso em tela, o Projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei
nº 161/2022, por não possuir nenhum vício formal, nem material de
inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 161/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
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deral, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais, sendo que esta não exclui a competência suplementar dos
Estados.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei,
estando em consonância com as disposições legais e constitucionais.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 133/2022 e, por conseguinte, pela sua aprovação.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 133/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser

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

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 431 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 133/2022, de autoria do Senhor Deputado Glalbert
Cutrim, que visa proibir, no âmbito do Estado do Maranhão, a comercialização de brinquedos e acessórios infantis, composto por ácido bórico, borato de sódio, tetraborato de sódio ou borax, sem certificação de
órgão ou entidade federal competente.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica proibido, no âmbito
do Estado do Maranhão, a comercialização de brinquedos e acessórios
infantis, composto por ácido bórico, borato de sódio, tetraborato de sódio ou borax, sem certificação de órgão ou entidade federal competente.
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 (arts. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Quanto ao tema em análise, verifica-se que a Constituição Federal garantiu a competência concorrente da União e dos Estados para
legislar sobre proteção e responsabilização por dano ao consumidor
(art. 24, VIII), bem como sobre proteção à infância e à juventude (art.
24, XV), não havendo impedimentos para garantir a prioridade proposta
no projeto.
No âmbito federal, há a previsão no Código de Proteção e Defesa
do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) de que consistem como
direitos do consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra
os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (art. 6º, I) e “a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
(art. 6º, III).
Seguindo a regra dos §§ 1º e 2º, do art. 24, da Constituição Fe-

NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 435/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 252/2022, de autoria
do Senhor Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre a emissão da
Carteira de Identificação da Pessoa com Doença Rara no âmbito do
Estado do Maranhão.
Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, o Projeto de Lei nº 146/2022, de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo,
que fica instituída a Carteira de Identificação da Pessoa com Doença
Rara no Estado do Maranhão - CIPDR.
Ressalta-se que o Projeto de Lei supramencionado dispõe sobre a
mesma matéria tratada na propositura de Lei sob exame.
Com efeito, o caput, do art. 170, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas
a mais antiga, desde que possível o exame em conjunto.
Ademais, nos termos do artigo 141, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In
verbis:
“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distribuição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia,
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”
Outrossim, o art. 170, do Regimento Interno, estabelece que “os
Projetos que versarem matéria conexa e análoga a de outro em tramitação serão anexados.”
Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presidente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qualquer das proposições.
Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 252/2022
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 146/2022.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 252/2022 ao PL
nº 146/2022, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela anexação do PL nº 252/2022 ao PL nº 146/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 437 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
022/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Cristina de
Assis Nascimento, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Registra a justificativa do autor da proposição, que a Senhora
Paula Cristina de Assis Nascimento é graduada em Recursos Humanos
desde 2009 e pós-graduada em gestão hospitalar. É natural da cidade
de São Paulo (SP), e foi coordenadora administrativa de projetos na
área de saúde da família e serviços ambulatoriais naquela cidade São
Paulo.
Realizou relevantes serviços em saúde, área em que atua há mais
de 20 anos, ocupando diversos cargos. Sua vida profissional começou
como jovem aprendiz, projeto em que se destacou sendo, pouco tempo
depois, efetivada no Instituto Acqua. Nesta empresa, ocupou incialmente o cargo de coordenadora de Recursos Humanos.
Em 2015, assumiu projetos na área de saúde do Instituto Acqua
no Maranhão, coordenando a gestão de hospitais e maternidades de
Alta Complexidade, além de unidades hospitalares regionais em diversas cidades do Maranhão.
À frente de mais de 7 mil colaboradores, Paula Assis coordenou os
trabalhos durante a pandemia da COVID-19 nos hospitais de referência
em São Luís e no interior do Estado além de ações realizadas nas
maternidades. Em sete anos, foram mais de 20 milhões de atendimentos
pelo Instituto Acqua. 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 a homenageada se enquadra, efetivamente,
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
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cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 022/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
022/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 439 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
037/2022, apresentado pelos Senhores Deputados Othelino Neto e César Pires, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Gabriel Santana Furtado Soares, natural da Cidade de Recife, Estado
do Pernambuco.
Registra o curriculum do Senhor Gabriel Santana Furtado Soares, que o mesmo é de natural da Cidade de Recife, Estado do Pernambucano e vive no Maranhão desde que tomou posse como defensor
público do estado, em 2009. Atualmente, ele é subdefensor públicogeral do Maranhão; e é defensor público titular do Núcleo de Defesa do
Consumidor (Nudecon).
Gabriel Furtado, que atualmente é subdefensor-geral do Maranhão, cargo ocupado por ele desde 2018, obteve 180 votos e foi o nome
mais votado dentre as quatro candidaturas que disputaram os votos das
defensoras e dos defensores públicos do Maranhão, no dia 8 de abril.
O pleito resultou na formação de uma lista tríplice composta por mais
dois nomes: Paulo Costa (139 votos) e Cristiane Marques (138 votos).
A gestão do defensor-geral eleito e recém-nomeado Gabriel Furtado terá início em 01 de junho de 2022 e seguirá até 31 de maio de
2024. Em breve, Gabriel Furtado anunciará o nome de quem o acompanhará na gestão, ocupando o cargo de subdefensor(a)-geral, dentre
os demais cargos da Administração Superior.
Ainda no comando da instituição, o defensor-geral Alberto Bastos desejou sucesso a Gabriel Furtado, agradecendo a parceria fortalecida nos últimos anos. “Não posso deixar de reconhecer o trabalho
desenvolvido pelo subdefensor Gabriel Furtado, que não foi apenas um
auxiliar nesses quatro anos em que estou à frente da instituição. Ele
atuou como um grande gestor e isso certamente pesou na escolha dos
colegas espalhados pelo Maranhão. É um reconhecimento merecido”,
destacou.
Para o novo defensor-geral, a confiança depositada pelo governador Carlos Brandão em seu trabalho não será em vão. Ao fazer
um breve apanhado do período que esteve na Subdefensoria, também
ressaltou o companheirismo do colega Alberto Bastos e as lições compartilhadas nos últimos quatro anos, período em que a Defensoria experimentou um crescimento jamais visto em sua história.
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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 037/2022, de autoria dos Senhores Deputados
Othelino Neto e César Pìres.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
037/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 440 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
036/2022, apresentado pelos Senhores Deputados Othelino Neto e
Neto Evangelista, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Alberto Pessoas Bastos, natural da Cidade do Santo Antonio de
Pádua, Estado do Rio de Janeiro.
Consta no Curriculum da proposição, que o Senhor Alberto Pessoas Bastos, Brasileiro, casado. Bacharel em Direito pela Universidade
Fluminense – UNIFLU (2001-2005) Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense Defensor Público-Geral
do Estado (2018-2020/2020-2022) Defensor Público Estadual (2009).
APROVAÇOES EM CONCURSOS PÚBLICOS - Advogado
da Aeronáutica do Brasil – 2007; - Advogado da Marinha do Brasil
– 2008; - Advogado do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);
– 2008 - Advogado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social); - 2008 - Defensor Público do Estado do Maranhão – Primeiro Lugar na Prova Oral – 2009; - Téc. Superior da Procu-
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radoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – 2009; - Defensor Público
do Estado do Espírito Santo – 2009.
ESPECIALIZAÇÃO E EXPERIÊNCIAS - Pós-graduado em
Ciências Penais pela Universidade de Anhanguera-SP; - Presidente
em exercício do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos no
Estado do Maranhão 2012-2014; - Membro da comissão de execução
penal do Condege 2011-2013; - Membro do conselho penitenciário no
estado do maranhão 2011-2013; - Membro do grupo de monitoramento
e fiscalização do sistema carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão 2011-2013; - Coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor DPE-MA;
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 036/2022, de autoria dos Senhores Deputados
Othelino Neto e Neto Evangelista.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
036/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 441/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 290 /2022, de autoria do
Senhor Deputado Ariston Sousa, que Estabelece a realização da “Campanha de Prevenção à Violência Praticada contra Crianças e Adolescentes em Festas Populares”, no âmbito do Estado do Maranhão
A Campanha de que trata o presente projeto de lei, ocorrerá em
articulação entre o Poder Público e a sociedade civil, com ampla divul-
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gação no período em que anteceda grandes festas populares, podendo
contar com a distribuição de material informativo em bares, lojas de
conveniência e similares, localizados no entorno onde ocorrem as aglomerações das festas populares.
Consta na justificativa do presente de Lei, que o grande
número de casos de violência praticada contra crianças e adolescentes
é uma realidade que assola a sociedade brasileira como um todo, e com
o Estado do Maranhão não é diferente. Segundo relatório da UNICEF,
302 crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Estado
do Maranhão, no ano de 2020.
Esses dados trazem também que ocorreram 37,9 mil registros de
violência sexual da faixa etária de 0 a 17 anos no ano de 2020 no Brasil,
nesse mesmo ano o relatório aponta no Maranhão 418 registros.
Dessa forma, fica claro que é de suma importância esses incentivos para a população em geral, principalmente buscando atingir as
grandes massas presentes nas festas populares, para que assim seja demonstrado não somente a importância da prevenção à essa violência supracitada, mas também sirva como forma de conscientizar todos aqueles que não possuem discernimento acerca do assunto, buscando assim
incentivar aqueles que sofrem ou já sofreram a denunciar tais atos.
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.
Com efeito, o Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente
estabeleceu em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual”.
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 290/2022, 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 290/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Márcio Honaiser
NIA

Vota contra:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 443 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
041/2022, apresentada pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que pro-
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põe a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Sargento Evandro Costa Monteiro.
Registra a justificativa do autor que, o homenageado, Evandro
Costa Monteiro – 2º Sargento da Polícia Militar do Maranhão, filho de
Maria Bernadete Costa Monteiro e Enedino Viana Monteiro, natural
de Teresina - PI e residente em Timon - MA. Casado com Roberlandia
Aragão de Brito Monteiro e pai de Heloísa Rihana de Brito Monteiro e
Heitor Rihan de Brito Monteiro.
Há 21 anos o Sargento Evandro Costa Monteiro, entrou na corporação através do CFSD/2001, formado na cidade de Caxias - MA, o
mesmo possui o curso de Força Tática, Licenciatura Plena em Matemática (UESPI) e Pós-Graduação em Segurança Pública (UFPI).
O policial militar em questão após sua formação em Caxias, trabalhou na cidade de Coelho Neto - MA, depois foi transferido para o
11º BPM (Timon), onde atuou na FT (Força Tática) de 2003 a 2005,
em seguida trabalhou na cidade de Parnarama - MA, entre 2006 a
2008, depois voltou para o agrupamento de Força Tática onde atuou
até 2016, sendo que nesse período participou duas vezes da Operação Pedrinhas (2014 e 2016), operação esta que junto a outras forças
policiais do Estado ajudaram a conter rebeliões naquele momento no
sistema prisional de Pedrinhas na cidade de São Luís.
Ao final de 2016, junto com o então Major Sousa começaram a
desenhar um possível projeto para a instalação de um Colégio Militar
na cidade de Timon, onde muitos alunos da rede pública de Timon,
saiam de sua cidade para estudar em Teresina-PI. Com isso, visualizaram a necessidade de uma estrutura educacional grandiosa na cidade
de Timon, aonde levaram a ideia até o deputado Rafael, onde o mesmo
se comprometeu a trabalhar incansavelmente para levar o colégio para
Timon junto ao governador do Estado.
Daí então desde o início de 2017 até os dias atuais trabalho no
Colégio Militar Tiradentes V – CMT V, instituição essa que já teve muito êxito em aprovações de centenas de alunos em diversos vestibulares
pelo Brasil, conseguindo também no decorrer desse trabalho a melhor
nota do IDEB do Ensino Fundamental do Maranhão e ficando sempre
entre as melhores notas no IDEB também no Ensino Médio, como bem
esclarece o autor da Propositura.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do
Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que prestaram
relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado do Maranhão.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 041/2022, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º
041/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor:
Deputado Wellington do Curso
Deputado Márcio Honaiser

Vota contra:
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 444 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
042/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Tenente
Coronel Francisco de Sousa Pereira.
Registra a Justificativa do autor da propositura, que o Senhor
Francisco de Sousa Pereira, é Tenente-Coronel da Polícia Militar do
Maranhão. Filho de Judite de Sousa Pereira e Norberto Alves Pereira,
natural da cidade de Matões-MA e residente em Timon desde os 3 anos
de idade.
Ingressou na Polícia Militar do Maranhão em 03 de maio de
1993, no Curso de Formação de Soldados na então 3ª Companhia PM
Independente na cidade de Timon, possuindo, portanto, 29 anos de efetivo serviço. Já no ano de 1994 foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, para o Curso de Formação de
Oficiais da PM, concluindo em 1996.
No ano de 1997, como Aspirante, foi lotado no 2º Batalhão de
Polícia Militar em Caxias-MA, onde exerceu as funções de Subcomandante da 1ª Cia/2º BPM, Chefe da Seção de Instrução e Operações
(P/3) e chefe da Seção de Inteligência (P/2). Em 1998, como 2º Tenente,
foi transferido para a 3ª Companhia Independente, onde exerceu as
funções de chefe do P/3, Comandante do 1ª Pel/3ª CI e Comandante de Policiamento da Unidade. No ano 2000, retorna ao 2º BPM em
Caxias, já como 1º Tenente, quando exerceu as funções de Comandante
de Companhia, Chefe do P/3 e articulador do Grupo Especial de Apoio
às Escolas (gênesis do Proerd e Ronda Escolar). No ano de 2002, já
no posto de Capitão PM, volta à 3ª CI, assumindo as funções de Subcomandante e implanta na cidade a Ronda Escolar e o Programa de
Resistência às Drogas e à Violência, com a capacitação de 3 Policiais
Instrutores, chegando a formar 613 alunos, além de colaborar na implantação da Força Tática da Unidade.
Em 2008, fez especialização em Segurança Pública, no Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais na Academia de Polícia Militar Milton
Freire, no Estado do Rio Grande do Norte. Em 2009, foi lotado em
São Luís, onde, já no posto de Major, exerceu a Coordenação Estadual
Adjunta do Proerd e da Ronda Escolar, chefiou a Seção de Relações
Públicas da PMMA e atuou no Policiamento da Grande Ilha, em ações
do Comando de Policiamento Metropolitano – CPM. Em 2013, retorna
a Timon, exercendo as funções de Fiscal Administrativo e Subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, época em que foi criada a
ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).
Em 2016, juntamente com o Sargento Monteiro e o Major Duarte, começaram a trabalhar no projeto de implantação do Colégio Militar, uma vez que existia demanda de escola da cidade, que penava com
ações delituosas e, por decisão unânime das autoridades e comunidade do bairro, em audiência pública, vislumbraram que impactante a
transformação de uma Unidade de Ensino em Colégio Militar. Diante
de tal demanda, e por orientação do Comando da PMMA, foram feitos
estudos técnicos e, com o apoio inenarrável do Deputado Rafael e do
Governador Flávio Dino, foi implantado o Colégio Militar Tiradentes
V no ano de 2017, que teve como primeiro comandante o Tenente Coronel PM Francisco de Sousa Pereira.
Durante os 5 anos à frente do Colégio Militar, e com o apoio
de uma equipe pedagógica forte e de Policiais comprometidos, foram
formados milhares de alunos e conseguidas 435 aprovações pelo SISU,
ProUni e Vestibulares, nos mais diversos cursos como Medicina, Curso de Formação de Oficiais, Direito, Odontologia, Engenharias Civil,
Mecânica e Elétrica, além de cursos de Matemática, Física, Química,
Biologia, Letras, Pedagogia, Ciências Contábeis e diversos outros.
Em 2019, a série final do Ensino Fundamental do CMT V, mantida em
cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Timon, conseguiu a
nota 7.3 na avaliação do IDEB, ficando em 1º lugar no Maranhão. O
CMT V passou a figurar entre as grandes escolas do Maranhão e tornou-se atrativa para que os alunos, que buscavam estudar em Teresina,
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retornassem para Timon, inclusive atraindo alunos de outras cidades
e Estados.
Em junho de 2022, o TC PM Francisco de Sousa Pereira assume
o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar em Timon, Unidade em
que ingressou como aluno do Curso de Soldado em 1993, quando ainda
era 3ª Companhia Independente, função que exerce atualmente.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 042/2022, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
042/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 05 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
Vota a favor:
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso

Vota contra:

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 28 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, NA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
ADRIANO
CIRO NETO
RICARDO RIOS
MÁRCIO HONAISER
RAFAEL LEITOA
WELLINGTON DO CURSO
ZÉ INÁCIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 335/2022 – Emitido a Medida Provisória Nº
387/2022 de 27 de maio de 2022, que Cria a Agência Executiva Metropolitana do Leste Maranhense - AGEMLESTE, cargos em comissão, e
dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO, por maioria, nos termos do voto
do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Wellington do
Curso, Márcio Honaiser e Ciro Neto.
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PARECER Nº 354/2022 – Emitido 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.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO, por maioria, nos termos do voto
do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Wellington do
Curso e Ciro Neto.
PARECER Nº 384/2022 – (REDAÇÃO FINAL) Emitido ao
PROJETO DE LEI Nº 517/2021, que “Institui as Diretrizes para a
Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do
Maranhão”.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 373/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 005/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 366/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 202/2022, que dispõe sobre a identificação de entregadores no Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 348/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 205/2022, 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.”
AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 379 /2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 007/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 380/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 233/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-
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to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 378/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 041/2021, que Determina aos estabelecimentos, que
disponibilizem de pronto atendimento, o uso obrigatório de aparelho
triturador de agulhas injetáveis.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 377/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 221/2022, que Obriga a afixação da relação dos direitos do idoso hospitalizado nos estabelecimentos hospitalares no âmbito
do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 306/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 567/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 350/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 247/2022, que Dispõe sobre a criação da “Semana de
Conscientização para a Educação sem Violência” e dá outras providências.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 393/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 018/2022, que determina que Leis no ato de serem Sancionadas ou Promulgadas devem conter a informação sobre o Autor, na
forma que menciona.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 337/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 224/2022, que institui as diretrizes do Programa de
Prevenção da Saúde da Doença de Endometriose, no âmbito do Estado
do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do
substitutivo nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 346/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 092/2022, que Institui Política de Enfrentamento ao Feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 353/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 236/2022, que Institui o “Dia Estadual de Combate á
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Violência contra a Menina e Mulher com Deficiência.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.

do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado WELLIGTON DO CURSO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.

PARECER Nº 268/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 085/2022, que proíbe a venda de qualquer tipo de
medicamento em mercados, supermercados, conveniências e estabelecimentos similares no Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 304/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 175/2022, que Dispõe sobre a construção e implantação
de canis nos estabelecimentos penitenciários do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 362/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 572/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 385/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 088/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do
substitutivo nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 344/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 214/2022, que Dispõe sobre a Política de Implantação da Fitoterapia em Saúde Pública no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 292/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 045/2022, que visa instituir a Lei de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 361/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 581/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADO VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.

PARECER Nº 383/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 268/2022, , que Cria Programa Permanente de Reforço Escolar para os alunos matriculados nas Unidades Estaduais de
Ensino no Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: DEPUTADO JOTA PINTO
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 370/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 140/2022, , que Dispõe sobre o incentivo à Prática de
Corridas de Rua no Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 349/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 246/2022, que Dispõe sobre Campanha Estadual de
Prevenção e Combate ao Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes,
no Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 368/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 424/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 300/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 566/2021, que Institui a Estratégia Permanente de
Prevenção, Diagnóstico Precoce e Informação sobre o Câncer Infanto-Juvenil, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 386/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 254/2022, que Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração de Energia Renovável por Produtores Rurais no Estado

PARECER Nº 369/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 569/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 371/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 466 /2021, que garante o direito de ir, vir e permane-
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apresentação de comprovante de vacinação, em especial em Estabelecimentos de acesso ao público.
AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 367/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 245/2022, que Institui e inclui no Calendário Oficial
de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual da Lipomielomeningocele”, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 372/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 180/2022, que dispõe sobre a doação de produtos perecíveis ou madeiras apreendidas pelo órgão ambiental responsável.
AUTORIA: DEPUTADO HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 376/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 237/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº392/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 280/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO JOTA PINTO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº390/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 277/2022, que Declara de Utilidade Pública o Instituto
Crescer Lago Açu, com sede e foro no Município de Conceição do Lago
Açu, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº397/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 283/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADA ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº389/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 278/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº398/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 284/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº396/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 286/2022, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
de Gestão de Projetos Sociais -IGPS, com sede e foro no Município de
Icatu, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº395/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 287/2022, que Considera de Utilidade Pública a União dos
Estudantes Ribamarense, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº399/2022 – Emitido PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 288/2022, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
Social Aliança - ISA, com sede e foro no Município de Turilândia, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 394/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2020, que Concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Jorge Maciel de Souza, natural da Cidade de
Recife, Estado do Pernambuco.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 387/2022 – Emitido PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/2022, 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.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 388/2022 – Emitido MOÇÃO DE APLAUSOS
Nº 015/2022, manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Desembargador PAULO VELTEN, por assumir o Governo do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 274/2022 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 377/2021, que Estabele-

28
28

TERÇA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

ce 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.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: MANUTENÇÃO DO VETO, nos termos do voto
do Relator.
PARECER Nº 345/2022 – Emitido ao VETO PARCIAL
aposto AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 520/2021, 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.
AUTORIA: DEPUTADA SOCORRO WAQUIM
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: MANUTENÇÃO DO VETO, nos termos do voto
do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 04 de julho de 2022.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

