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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  30 / 08 / 2022 – 3ª FEIRA

PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 30.08.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
047/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR FRANCISCO JOSÉ HONAISER. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR DEPUTADO CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BE-
ZERRA, NATURAL DA CIDADE DE TERESINA/PI. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES. 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
059/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO EMPRESÁRIO CARLOS TADEU PINHEIRO 
GASPAR. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
021/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” A ROMANCISTA MARIA FIRMINA DOS REIS (IN 
MEMORIAM) NATURAL DE SÃO LUÍS/MA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO.

III - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

5. REQUERIMENTO Nº 209/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLE-
NE EM COMEMORAÇÃO AOS 39 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS 
DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO 
(ADEPOL). 

6. REQUERIMENTO Nº 221/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,   SEJA AGENDADA UMA 
SESSÃO SOLENE, PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORREN-
TE, ALUSIVA AOS 75 ANOS DO SESC MARANHÃO, INSTITUI-
ÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS SOCIAIS QUE MUITO TEM 
CONTRIBUIDO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS DO 
NOSSO ESTADO.

IV - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA 

7. REQUERIMENTO Nº 219/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA BETEL, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA 
A MESA,   SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR ÀS FAMÍLIAS DE 
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, KAIC ALBUQUERQUE DA 
SILVA, IZABEL CRISTINA O. MARTINS, CLAUMIR LIMA SILVA 
E CONCEIÇÃO DE MARIA A. PINTO, FALECIDOS NA MANHÃ 
DA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (16) EM DECORRÊNCIA DE UM ACI-
DENTE NA BR-222, PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE BURITICUPU.

8. REQUERIMENTO Nº 222/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CARLINHOS FLORÈNCIO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA,   SEJA ENVIADA MENSAGEM DE 
PESAR À FAMÍLIA DO MÉDICO PNEUMOLOGISTA, DR. JOSÉ 
DE RIBAMAR ABREU, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO 
NO DIA 18/08/2022.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 30/08/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
Não há proposições em primeira sessão nesta data.

PRIORIDADE- 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2022, DE AU-

TORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE REESTRUTURA A EXE-
CUÇÃO PENAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não há proposições em segunda sessão nesta data.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 372/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, INSTITUI O SELO 
“ESCOLA AMIGA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA” NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 373/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, INSTITUI O 
PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 
ESTADO DO MARANHÃO VOLTADO PARA MULHERES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 374/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA “SINDICATO RURAL DE CAROLINA”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO SENHOR FELIX ALBERTO GOMES LIMA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 368/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI ESTA-
DUAL N.º 11.344 DE 2020 QUE PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO 
DA SUBSTÂNCIA CONSTITUÍDA DE VIDRO MOÍDO E COLA 
(CEROL), ALÉM DA LINHA ENCERADA COM QUARTZO MOÍ-
DO, ALGODÃO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LINHA CHILENA), E 
DE QUALQUER OUTRO PRODUTO UTILIZADO NA PRÁTICA 
DE SOLTAR PIPAS QUE POSSUA ELEMENTOS CORTANTES.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 369/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 370/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE CARTAZES INFOR-
MANDO O CONTATO DOS CONSELHOS TUTELARES NOS ES-
TABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADOS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 371/2022, DE AUTO-
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RIA DO DEPUTADO ARISTON. CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS – AVL.

Diretoria Geral de Mesa, 30 de agosto de 2022.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 001 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 034/2021, 

de autoria da Senhora Deputada Daniella, que “Dispõe sobre gra-
tuidade e prioridade na emissão de segunda via de documentos de 
identificação civil para mulheres vítimas de violência doméstica ou 
familiar”.

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que fica assegurada a 
gratuidade e a prioridade na emissão de segunda via de documentos 
de identificação civil para mulheres em situação de risco, de violência 
doméstica e familiar baseada no gênero, seja a violência física, psicoló-
gica, sexual, patrimonial ou moral.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
na forma do substitutivo apresentado em Parecer de                  nº 
180/2021.

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem 
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias funda-
mentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos 
direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder 
econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consu-
midor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) 
assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e 
adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do 
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e; 
m) respeito aos direitos da mulher e da família.

Justifica a autora, que o objetivo da propositura de Lei é as-
segurar às mulheres que forem vítimas de violência doméstica e fa-
miliar baseada no gênero, seja a violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral, a gratuidade e a prioridade na emissão de 
segunda via de documentos de identificação civil.

Essa política pública servirá como instrumento de minimiza-
ção dos constrangimentos sofridos, além de resguardar mulheres 
que estejam sob condições de perigo em relação a sua integridade 
física.

Ocorre que muitas mulheres que emergem de relacionamen-
tos agressivos, saem de suas residências como foragidas para sobre-
viverem, ou mesmo mudam de cidades, abandonando tudo, inclu-
sive documentos. E por vezes, optam por uma segunda via que seja 
atualizada em relação ao seu novo estado civil. 

A gratuidade e prioridade, reforça as medidas de proteção às 
mulheres, visto que os números de violências ainda são muitos alar-
mantes, e precisam ser combatidos por um mais número de políti-
cas públicas efetivas, como bem esclarece a autora da propositura.

Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofri-
do algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia 
de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado em junho 
de 2021. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) 
sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. 

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a pre-
sente propositura de Lei é de essencial relevância às mulheres que 
sofrem violência no Estado do Maranhão, pois ajudará, principal-
mente nesse momento social complexo de pandemia, que estas mu-

lheres possam ter seus documentos de identificação e reconstruir 
suas vidas longe da violência, motivos pelos quais voto pela aprova-
ção do Projeto de Lei, ora em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 034/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
034/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            
    
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 002/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 188/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou permissionárias 
de transporte fluvial ou marítimo em disponibilizar aos usuários 
o pagamento das taxas inerentes aos seus serviços por intermédio 
de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer instituição 
bancária”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria na forma do texto original (Parecer nº 448/2021).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem 
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias funda-
mentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos 
direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder 
econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consu-
midor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) 
assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e 
adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do 
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e; 
m) respeito aos direitos da mulher e da família.

Justifica o autor que a presente propositura tem por objetivo de-
terminar que todas concessionárias ou permissionárias de transporte 
fluvial ou marítimo no Estado do Maranhão possibilitem obrigatoria-
mente aos seus usuários o pagamento de suas taxas por intermédio de 
cartões provenientes de qualquer instituição bancária, pois atualmente, 
a maioria das unidades de concessão transporte fluvial e ou marítimo 
aceitam, geralmente, o pagamento de suas taxas somente em dinheiro.

Fato que vem causando severo dissabor e corriqueiramente pre-
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judicado e muito a vida dos usuários de seus serviços, que, muitas ve-
zes, são surpreendidos com tal limitação da forma de pagamento, sendo 
obrigados a se deslocarem até o caixa eletrônico ou agência bancária 
correspondentes a seus cartões, mais próximo, para efetuarem o saque 
da quantia necessária para o pagamento das taxas.

Cabe salientar, que existem reclamações de usuários que, de-
vido à distância entre a unidade do pagamento e o Caixa Eletrônico 
ou agência bancária referente a seus cartões, chegaram, até mesmo, a 
atrasar seus compromissos.

Considerando o avanço das tecnologias, em especial às ino-
vações bancárias, que hoje possuem diversas formas de pagamento 
que facilitam a vida dos consumidores, não é plausível que unidades 
de transporte fluvial exijam o pagamento em espécie para emitir 
passagens, pois esta atitude limita o direito constitucional do cida-
dão de ir e vir. 

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a pre-
sente propositura de Lei é de essencial relevância, pois a mesma 
tem por finalidade facilitar a vida da população do Estado do Ma-
ranhão, que utiliza dos serviços das concessões do transporte fluvial 
e marítimo, aprimorando ainda mais o atendimento prestado pelos 
concessionários, motivo pelo qual voto pela aprovação do Projeto 
de Lei, ora em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 188/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
188/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista
 
Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 003/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 065/2019, de 

autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Regulamenta no 
Estado do Maranhão o restabelecimento dos serviços essenciais de 
energia elétrica, água e esgoto, e dá outras providências”.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído os pra-
zos para restabelecimento dos serviços essenciais, de energia elétrica, 
água e esgoto, nas zonas rurais e urbanas, definidos da seguinte forma: 
até 06 (seis) horas, para religação normal de unidade consumidora lo-
calizada em área urbana; até 12 (doze) horas, para religação normal 
de unidade consumidora localizada em área Rural; até 03 (três) horas, 
para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 
urbana; até 06 (seis) horas, para religação de urgência de unidade con-
sumidora localizada em área rural.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-

cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
com Emenda Modificativa (Parecer nº 065/2019).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem 
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias funda-
mentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos 
direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder 
econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consu-
midor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) 
assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e 
adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do 
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e; 
m) respeito aos direitos da mulher e da família.

Justifica o autor da propositura, que de acordo com IBGE, 
estima-se que em 2018 o Estado do Maranhão já apresentava um 
contingente populacional maior que sete milhões, o que representa 
uma expansão relevante se relacionada ao Censo de 2010, onde o 
Estado possuía pouco além disso, 6 milhões e meio de contingente 
populacional. 

Outro ponto relevante é que em 2016 já existia mais de um 
milhão e meio de veículos em circulação por todo o território ma-
ranhense, o que referencia um fluxo intenso de pessoas e produtos, 
assim como um marco do processo de urbanização do Estado.

Destarte, fica em voga o índice de prestação dos determinados 
serviços essenciais ao cidadão, como energia elétrica e água enca-
nada, considerando o contingente populacional que proporcional-
mente cresceu menos de 600 mil habitantes nos últimos dez anos, 
fica aparentemente viável uma prestação eficiente e de qualidade 
aos cidadãos, quanto ao serviço de energia e água, como bem escla-
rece o autor da propositura.

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a pre-
sente propositura de Lei é de essencial relevância, visto que, a mes-
ma tem por objetivo garantir serviços primordiais aos cidadãos, 
e o devido acesso à informação sobre as cobranças realizadas, em 
específico sobre os avisos de corte, tornando célere e garantindo 
dignidade aos consumidores maranhenses. Nesta mesma temática, 
é perceptiva a quantidade de julgados sobre processos levantados 
por dissidia ou prejuízos causados pela morosidade no religamento 
de serviços essenciais, conglomerando danos materiais e morais ao 
cliente-cidadão, o que opino pela aprovação do Projeto de Lei, ora 
em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 065/2019, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
065/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            
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        COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 004/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 428/2021, de 

autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que “Dispõe sobre o registro 
e a divulgação bimestral dos índices de violência contra a mulher no 
âmbito do Estado do Maranhão.”

   Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei dis-
tribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 428/2021 (Parecer nº 930/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem res-
peito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; 
b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos so-
ciais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; e) 
relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, 
armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à 
criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i) assuntos 
relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política de prote-
ção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos direitos da 
mulher e da família.

Diferentes países do mundo verificaram crescimento dos nú-
meros de violência contra meninas e mulheres, em especial a do-
méstica, durante a pandemia de Covid-19, tal como França, Itália, 
Espanha, Portugal, China, Estados Unidos, dentre outros. Mensu-
rar essa violência, no entanto, tem se colocado como um desafio 
na medida em que muitas das mulheres estão confinadas com seu 
agressor e tem enorme dificuldade de fazer a denúncia em um equi-
pamento público. 

Em razão do início do isolamento e da ausência de medidas 
tomadas pelo governo, muitas mulheres não conseguiam realizar a 
denúncia por não poderem sair de casa e por medo da proximidade 
de seu agressor. Assim, embora os casos de violência continuassem 
a ocorrer e de forma ainda mais profunda em função da maior con-
vivência com o agressor, eles não estavam sendo denunciados pelas 
limitações impostas pelo regime de quarentena. 

       Segundo a Autora desta propositura, uma das maiores 
dificuldades encontradas para o enfrentamento da violência contra 
a mulher é a falta de dados atualizados e de fácil acesso, o que di-
ficulta a realização de políticas públicas, a conscientização popula-
cional e o tremor do agressor. A finalidade deste projeto é sanar essa 
lacuna, otimizando, inclusive, o pleno cumprimento da Lei Maria 
da Penha. Dados nacionais: A violência doméstica é um fenômeno 
de extrema gravidade, que impede o pleno desenvolvimento social e 
coloca em risco mais da metade da população do País – as 103,8 mi-
lhões de brasileiras contabilizadas na Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) 2013, do IBGE. 

Considerando o aumento da violência cometida contra as mulhe-
res no Brasil, faz-se necessário o registro e a divulgação bimestral dos 
índices de violência contra a mulher no âmbito do Estado do Maranhão 
para que possam ser criadas políticas públicas especificas para esta 
realidade no Estado. Reconhecendo o interesse público da iniciativa, 
esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, à sua aprova-
ção nos termos do aprovado no âmbito da Douta Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 428/2021. 

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 428/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 005 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 202/2022, 

de autoria do Senhor Deputado César Pires, que Dispõe sobre a 
identificação de entregadores no Estado do Maranhão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 366/2022). Poste-
riormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Perma-
nente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Co-
missão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a relações de consumo e medidas de 
defesa do consumidor, caso em espécie.

O Projeto de Lei em epígrafe, estabelece que “Sempre que soli-
citado pelo cliente, os restaurantes, bares e similares deverão dispo-
nibilizar os dados do responsável pelo serviço de entrega do produto 
solicitado.” 

Além disso, estabelece que os referidos dados serão a identifica-
ção do entregador, no caso, o nome completo, número do seu cadastro 
de pessoa física - CPF e a placa do veículo que o mesmo utilizará 
durante o serviço de entrega.

Prevê ainda, que os entregadores deverão portar, no ato da entre-
ga do produto solicitado, documento com foto que comprove sua identi-
ficação - carteira de identidade, carteira da habilitação ou carteira de 
identificação profissional.  

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público e visa beneficiar o consumidor 
maranhense, na medida em que disponibilizará os dados do responsável 
pelo serviço de entrega do produto solicitado pelo cliente (consumidor), 
pelo que opino pela aprovação no mérito do Projeto de Lei, sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 202/2022. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 202/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
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Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº  006 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 088/2022, 

de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de bares, hotéis, restaurantes, fastfoods, food-trucks, 
sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimen-
tos congêneres, que comercializem produtos prontos para consumo 
imediato, informarem em seus cardápios a presença de glúten, lac-
tose, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo e crustá-
ceos no âmbito do Estado do Maranhão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma de emenda substitutiva (Parecer nº 385/2022). 
Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica 
Permanente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Co-
missão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do con-
sumidor, caso em espécie.

A presente propositura, prevê que a informação da presença 
destes insumos deverá constar ao lado do nome de cada produto 
nos cardápios disponibilizados nos referidos estabelecimentos, bem 
como que para identificação poderão ser utilizados os ícones cons-
tantes em uma tabela indicativa em anexo ao cardápio, devendo es-
tes constarem de forma clara e visível ao lado do nome do alimento.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, visto que consiste em suple-
mentação legítima da legislação federal que regulamenta o tema, pelo 
que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

  
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 088/2022. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 088/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em  30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 007 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito 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 Uni-
dades 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 di-
retrizes para a institucionalização da Política de Proteção e Atendimen-
to às Mulheres com Deficiência Auditiva Vítimas de Violência Domés-
tica 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 instrumen-
talizar programas, planos, e projetos.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação na 
forma do substitutivo apresentado em Parecer de  nº 406/2022.

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem res-
peito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamen-
tais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos 
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; 
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) trans-
porte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacio-
nados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i) 
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política 
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos 
direitos da mulher e da família.

Justifica a autora, que o presente Projeto de Lei tem o condão 
de instituir uma política de proteção às Mulheres com Deficiência Au-
ditiva Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, garantindo a elas o 
direito de serem atendidas nas Delegacias Especiais da Mulher, Hos-
pitais e Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública,  
por um profissional tradutor e intérprete em Linguagem Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, no âmbito do Estado do Maranhão.

No Maranhão, muito embora o reforço à rede de atendimento 
ao público feminino garantindo acolhimento e segurança, a violência 
contra as mulheres estar numa crescente e apesar das 24 unidades da 
Delegacia da Mulher no Estado, integradas a partir da Coordenado-
ria das Delegacias da Mulher do Maranhão – CODEVIM, já foram 
registrados até o momento, maio de 2022, mais de 20 feminicídios no 
Estado.

A deficiência auditiva atinge pessoas de todas as idades, sendo 
que 9% já nasce com a deficiência e 91% adquire ao longo da vida. 
Desse grupo 46% são mulheres surdas ou deficientes auditivas acima 
de 18 anos. Mulheres surdas enfrentam ainda mais dificuldades para 
quebrarem o silêncio e serem ouvidas. Estudos revelam que essas mu-
lheres têm mais chances de serem vítimas de assédio sexual, abuso psi-
cológico e físico. Uma vez vítimas de abuso, também encontram bar-
reiras para denunciar. A falta de acessibilidade através da Linguagem 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, nas Delegacias da Mulher, Hospitais e 
Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Saúde Pública, torna mais 
difícil a denúncia em casos de violência doméstica e familiar, como 
bem esclarece a autora da propositura.

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a pre-
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sente propositura de Lei é de essencial relevância, tendo em vista 
que a acessibilidade assegura às mulheres com Deficiência Auditiva 
a igualdade de condições ao acesso à informação e à compreensão 
sem barreiras na comunicação, motivos pelos quais voto pela apro-
vação do Projeto de Lei, ora em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 259/2022, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
259/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 008  2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 534/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe acer-
ca da obrigatoriedade de as empresas de call centers, serviços de 
atendimento ao cliente e congêneres disponibilizarem atendimento 
por meio de chamada de vídeo para pessoas surdas, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Registra a justificativa do autor que os chamados Call Center são 
modalidades hodiernas de teleatendimento. Haja Vista sua praticidade 
em detrimento ao atendimento presencial, essa ferramenta se difundiu 
largamente em todos os campos.  No tocante à população surda ou com 
deficiência, o que se observa é a inaptidão de diversos setores de telea-
tendimento para atender esse grupo. 

Ressalte-se por oportuno, que a presente proposição visa assegu-
rar aos deficientes auditivos autonomia na resolução das suas deman-
das, e, consequentemente, a ampliação do mercado de trabalho, diante 
da necessidade da mão de obra qualificada em língua brasileira de sinais 
– Libras, como bem justifica o autor da propositura.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
na forma do texto original (Parecer nº 950 /2021).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem res-
peito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamen-
tais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos 
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; 
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) trans-
porte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacio-
nados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i) 
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política 

de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos 
direitos da mulher e da família.

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a 
presente propositura de Lei é de essencial relevância, visto que, a 
mesma visa a concretizar da Política Nacional de Integração das 
Pessoas com Deficiências (Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989-  
que Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela juris-
dicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina 
a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras provi-
dências).

Ademais a mencionada Lei estabelece que o poder público 
deve promover a participação da pessoa com deficiência em ati-
vidades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, 
com vistas ao seu protagonismo, devendo assegurar acessibilidade 
nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou enti-
dade envolvida na organização das atividades (art. 43, II, da Lei n° 
13.146/2015), portanto o que opino pela aprovação do Projeto de 
Lei, ora em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 534/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
534/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 009 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 165/2022, 

de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas de televisão por assinatura, telefonia 
e internet, estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e ata-
cado, que possuam serviço de atendimento ao consumidor - SAC, 
de colocarem à disposição dos seus clientes, no âmbito do Estado 
do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 
0800.

O Projeto de Lei em epígrafe, determina que ficam as empre-
sas de televisão por assinatura, telefonia e internet, estabelecimentos 
comerciais de venda no varejo e atacado, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, que possuam serviço de atendimento ao consumidor - SAC, a 
colocarem à disposição de seus clientes atendimento telefônico gratui-
to, através do prefixo 0800, para efetuar reclamações, esclarecimento de 
dúvidas e prestação de outros serviços.

     Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei dis-
tribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 165/2022, na forma do texto original 
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(Parecer nº 285/2022). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta 
Comissão Técnica Permanente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mi-
norias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo 
e medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Registra a justificativa do autor, que a propositura de Lei sob exa-
me, que o emprego cada vez mais maciço dos serviços de atendimento 
por meio telefônico oferece induvidosas vantagens para os prestadores 
de serviços públicos, que reduzem seus custos de manutenção com pos-
tos físicos de atendimento, e para os clientes, que, em tese, dispõem de 
um canal de contato instantâneo e acessível aos fornecedores.

Sem embargo de suas qualidades, muitas vezes, esses serviços 
se colocam como obstáculos para a concretização dos interesses mais 
básicos dos consumidores, seja pelo uso excessivo de sistemas automa-
tizados, que impedem o diálogo com os atendentes, seja pelas dificulda-
des de se comprovar as informações e decisões tomadas nesse ambiente 
ou pelo ônus das ligações.  

É válido destacar que, atualmente, os consumidores são 
cobrados ao realizarem ligações para capitais e regiões metropolitanas. 
Enquanto, ligações para demais localidades, são gratuitas.

O Decreto nº 6.523/2008, promoveu significativas inovações no 
regramento dessa modalidade de atendimento, estabelecendo normas 
gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no âmbi-
to dos serviços regulados pelo poder público federal, entre eles os de 
televisão por assinatura, contemplando a gratuidade no atendimento 
telefônico. O decreto, porém, não alcança os estabelecimentos comer-
ciais de atacado e varejo.

Assim sendo, é essencial o Estado estabelecer regramento ade-
quado ao assunto - a gratuidade do serviço de forma universal -, eis que 
o morador da capital ou o morador de regiões metropolitanas enquanto 
consumidores não se diferenciam em nada dos moradores de outras 
localidades, quando a questão está fundada em relações de consumos. 

Desta forma, as medidas preconizadas na presente proposição 
impõem conduta tocante à divulgação efetiva e informação do número 
da linha telefônica gratuita do SAC que hoje é sonegada em larga esca-
la. Essa Justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, 
esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, à sua aprovação 
nos termos do aprovado no âmbito da Douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, tendo em vista que presente propositura, conso-
lida os direitos previstos em leis, para a proteção e defesa dos con-
sumidores, no que diz respeito ao atendimento telefônico gratuito, 
através do prefixo 0800 no serviço de atendimento ao consumidor 
– SAC.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 165/2022. 

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 165/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 010 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 019/2022, de 

autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que “Dispõe sobre 
o exercício profissional da atividade de Doula nas maternidades e 
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e priva-
da do Estado do Maranhão. São obrigados a permitir a presença e 
o trabalho de doulas durante todo o período de trabalho de parto 
e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente e dá 
outras providências.”

Estabelece a presente propositura de Lei, que maternidades, 
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede 
pública e privada de todo o território estadual ficam obrigados a 
permitir a presença de doulas durante todo o período pré-natal, 
trabalho de parto, parto e pós parto imediato, sempre que solicita-
do pela parturiente.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
na forma de substitutivo (Parecer nº 100/2022).

Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técni-
ca Permanente para análise meritória. 

 Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem 
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias funda-
mentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos 
direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder 
econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consumi-
dor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) as-
suntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e 
adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do 
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e; 
m) respeito aos direitos da mulher e da família.

Justifica a autora da propositura, que atualmente, os partos 
acontecem em ambiente hospitalar e rodeado por especialistas: o 
médico obstetra, a enfermeira, o anestesista, o pediatra, cada qual 
com sua especialidade e preocupação técnica pertinente. Cada vez 
maior, a hospitalização do parto deixou as nossas mulheres desen-
raizadas e isoladas, sem nenhum apoio psicossocial.

A figura da Doula, que significa “mulher que serve”, surge 
justamente para preencher esta lacuna, suprindo a demanda de 
emoção e afeto neste momento de intensa importância e vulnerabi-
lidade. É o resgate de uma prática existente antes da institucionali-
zação e medicalização da assistência ao parto, como bem esclarece 
a autora da propositura.

Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a pre-
sente propositura de Lei é de essencial relevância, visto que, ressal-
ta a importância da presença de Doulas em maternidades, casas de 
parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública 
e privada de todo o território estadual,  durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicita-
das pela parturiente, o que opino pela aprovação do Projeto de Lei, 
ora em análise meritória.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 019/2022, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
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e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
019/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.  

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Wellington do Curso                           
Deputado Wendell Lages                                   
Deputado Márcio Honaiser                                
Deputado Roberto Costa                                   
Deputado Prf. Marco Aurélio                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 537/ 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 330/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Jota Pinto, que Dispõe sobre a autorização para desconto de presta-
ções em folha de pagamento, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 499/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária nº 330/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                             
Deputado Neto Evangelista                                
Deputado Roberto Costa                                     

PROJETO DE LEI Nº 330/2022

Estabelece as diretrizes para a au-
torização em desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providên-
cias.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a autorização de des-
conto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento das 
prestações de empréstimos, financiamentos e operações de emprésti-
mos consignados concedidos por instituições financeiras e sociedades 

aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado do 
Maranhão.

Art. 2º A concessão de que trata a presente Lei será feita a critério 
da instituição consignatária, sendo os valores e demais condições objeto 
de livre negociaçao entre ela e o mutuário, observadas as demais dispo-
sições legais e as seguintes diretrizes:

§ 1º Fica permanentemente proibido a autorização de emprésti-
mos através de carta margem devendo todos os cálculos serem efetiva-
dos de forma eletrônica e automatizada por sistema informatizado de 
gestão de margem consignável.

§ 2º Até o integral pagamento do empréstimo ou financiamento, 
as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas median-
te prévia aquiescência da instituição consignatária e do empregado.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 538/ 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 584/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella, que “Dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres 
mastectomizadas no Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 125/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária nº 584/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 584/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa                                                                                                                                            

          
Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                             
Deputado Neto Evangelista                                
Deputado Roberto Costa                                     

PROJETO DE LEI Nº 584/ 2021

Assegura à assistência psicológica 
às mulheres mastectomizadas na rede pú-
blica estadual do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica assegurada às mulheres mastectomizadas na rede 
pública estadual do Estado do Maranhão, a assistência psicológica, vi-
sando a prevenção e a redução de sequelas decorrentes do processo ci-
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rúrgico de retirada parcial ou total das mamas.

Art. 2º – A assistência psicológica de que trata esta lei será rea-
lizada de acordo a avaliação clínica de cada paciente, cabendo aos pro-
fissionais de saúde definirem que técnica de intervenção será aplicada, 
bem como o número de sessões a serem ministradas.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 4º – As despesas decorrentes do disposto nessa lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementa-
das quando necessário.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 539/ 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 174/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Estabelece a obrigatoriedade de fixação de pla-
cas informativas, proibindo a discriminação em razão de orienta-
ção sexual ou identidade de gênero.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 211/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária nº 174/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 174/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                                                                                                                           
Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                             
Deputado Neto Evangelista                                
Deputado Roberto Costa                                     

PROJETO DE LEI Nº 174 / 2022

Estabelece a obrigatoriedade de fi-
xação de placas informativas, proibindo 
a discriminação em razão de orientação 
sexual ou identidade de gênero.

   
Art. 1º. Ficam os estabelecimentos comerciais, bares, restauran-

tes, espaços de lazer e órgãos públicos da Administração Direta e Indi-
reta do Estado do Maranhão, obrigados a fixar em local visível ao pú-
blico, no lado externo ou em uma de suas entradas, placas informativas, 
proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade 
de gênero.

Parágrafo único. A placa deverá ser afixada em local visível e 

confeccionada no tamanho mínimo de 50 cm (cinquenta centímetros) 
de largura por 50 cm (cinquenta centímetros) de altura e conter os se-
guintes dizeres:

“É expressamente proibida a prática de discriminação por 
orientação sexual ou identidade de gênero”.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 541 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 042/2022, de au-
toria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Suspende os prazos 
relativos aos concursos públicos, em razão da decretação de estado 
de calamidade pública pelo Governo do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei, fica sobrestada a validade dos 
concursos públicos realizados, independentemente de homologação de 
2022, enquanto perdurar o estado de calamidade pública estabelecido 
pelo Estado do Maranhão.

Os prazos de validade dos concursos públicos, de que trata a pre-
sente propositura de Lei, passam a ser contados a partir do dia seguinte 
ao término do período de calamidade pública.

Registra a justificativa do autor, que o objetivo da propositura de 
Lei é suspender o prazo dos concursos públicos, a fim de que só passem 
a valer depois do final do estado de calamidade pública. Medida que 
pretende evitar lesão ou prejuízo aos direitos dos participantes de sele-
ções públicas por motivo alheios às suas vontades.

Além disso, não há que se falar em inconstitucionalidade da pro-
posição. No ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por meio de 
decisão do agravo regimental no agravo de instrumento n.º 682.317, de 
relatoria do Ministro Dias Toffoli, ratificou o entendimento de que não 
há inconstitucionalidade por vício de iniciativa no diploma normativo 
de iniciativa parlamentar que trata sobre concurso público, conforme 
se verifica do seguinte acórdão:

EMENTA. Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei nº 
3.777/04 do Município do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade formal. 
Não ocorrência. Precedentes. 1. Não há inconstitucionalidade formal 
por vício de iniciativa em lei oriunda do Poder Legislativo que dispo-
nha sobre aspectos de concursos públicos sem interferir, diretamente, 
nos critérios objetivos para admissão e provimento de cargos públicos. 
2. Agravo regimental não provido. (AI 682317 AgR, Relator(a): Min. 
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 21-03-2012 PUBLIC 22- 03-2012) 
(grifo nosso)

Dessa forma, conclui-se que a matéria relacionada a concurso 
público, para o Supremo Tribunal Federal, não se confunde com regi-
me jurídico dos servidores públicos, de maneira a não caracterizar in-
constitucionalidade formal por vício de iniciativa por eventual afronta 
ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição 
da República e a dispositivos da Constituição do Estado do Maranhão. 
Conforme exposto anteriormente, o objeto da proposição relaciona-se 
com mera suspensão de prazos em virtude do estabelecimento de cala-
midade pública no âmbito do Estado. 

No caso em tela, a Mensagem nº 041/2022, do Poder Execu-
tivo, foi enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual 
o Governador Maranhense apresentou as razões do veto total ao 
Projeto de Lei Ordinária nº 042/2022, alegando vício de inconstitu-
cionalidade formal e material, pela identificação de um conjunto de 
reservas funcionais específicas do Governo e insuscetíveis de “ex-
propriação” por parte do Parlamento.

No tocante à competência para iniciar Projetos de Lei, a Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a apresentação de propo-
sições legislativas.
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No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 

do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governa-
dor 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.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que a 
iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida pela 
Carta Estadual Maranhense. A presente Proposição não se encaixa em 
nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o processo 
legislativo.

Logo, o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 042/2022) é 
de iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções também 
nesta parte do processo legislativo.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob exame 
é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos, suspenden-
do os prazos relativos aos concursos públicos, em razão da decretação 
de estado de calamidade pública pelo Governo do Estado do Maranhão, 
tudo isso em fiel observância aos direitos dos candidatos, aos interesses 
da Administração Pública e aos princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora 
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram 
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O or-
denamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro e 
específico sobre concursos públicos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art. 
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de ini-
ciativa privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o 
tema a reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da 
Constituição Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servido-
res públicos estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento 
de cargos. Como se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela 
Constituição e pela Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências), é um dos requisitos para o provimento de cargos efetivos, 
sendo, portanto, etapa inconfundível anterior a este.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, 
o Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios 
gerais admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a 
aprovação dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível 
aplicar tal entendimento em normativo estadual.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Sendo assim, quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legis-
lativa, o Projeto de Lei nº 042/2022, não encontra-se objeções para sua 
aprovação, uma vez que não vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Veto Total ao Projeto 

de Lei  nº 042/2022, objeto da Mensagem Governamental n° 041/2022, 
por não possuir nenhum vício de inconstitucionalidade formal ou ma-
terial.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Total ao Projeto de Lei nº 042/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                             
Deputado Neto Evangelista                                
Deputado Roberto Costa                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 542/ 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 484/2021, de autoria da Senhora Deputa-
da Daniella, que Institui a Semana Estadual de qualidade vida da 
mulher no período de climatério ou pós-climatério, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 876/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária nº 484/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 484/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de agosto de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                                                                                                                           
Vota a favor:                                                    Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                             
Deputado Neto Evangelista                                
Deputado Roberto Costa                                     

PROJETO DE LEI Nº 484 /2021

Institui Semana Estadual de qua-
lidade vida da mulher no período de cli-
matério ou pós-climatério, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Estado do Maranhão, a Se-
mana Estadual de qualidade vida da mulher no período de climatério ou 
pós-climatério, sendo desenvolvida na última semana do mês de março, 
de cada ano.

Art. 2º A finalidade da Semana Estadual de qualidade de vida que 
trata o caput do art.1º, é levar orientação e conscientização sobre os sin-
tomas do climatério e pós-climatério via consultas, exames, indicando e 
promovendo tratamento terapêutico, quando couber, sempre em busca 
da saúde física e mental das mulheres.

Art. 3º Durante a semana poderão ser realizadas atividades, como 
a promoção de campanhas publicitárias institucionais, seminários, pa-
lestras, cursos teóricos e práticas sobre indicações e contraindicações da 
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Terapia de Reposição Hormonal (TRH).

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

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, 
ÀS 10:0H00MIN, NO PLENÁRIO ‘‘ NAGIB HAICKEL ’’ DA AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
NETO EVANGELISTA                                    
WELLINGTON DO CURSO
ROBERTO COSTA                                      
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 537/2022 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL) 

– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 330/2022, que 
Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de 
pagamento, e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO JOTA PINTO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em REDAÇÃO 

FINAL, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 538/2022 PARECER EM REDAÇÃO FINAL) 

– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 584/2021, que 
“Dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres mastectomizadas 
no Estado do Maranhão e dá outras providências.”

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em REDAÇÃO 

FINAL, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 539/2022 PARECER EM REDAÇÃO FINAL) 

– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 174/2022, 
que Estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas, 
proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade 
de gênero. 

AUTORIA: DEPUTADO ADELMO SOARES  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em REDAÇÃO 

FINAL, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 542/2022 PARECER EM REDAÇÃO FINAL) 
– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 484/2021, que 
Institui a Semana Estadual de qualidade vida da mulher no período de 
climatério ou pós-climatério, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em REDAÇÃO 

FINAL, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 541/2022 – Emitido ao VETO TOTAL APOS-
TO AO PROJETO DE LEI Nº 042/2022, que suspende os prazos re-
lativos aos concursos públicos, em razão da decretação de estado de 
calamidade pública pelo Governo do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO 
RELATORIA:  DEPUTADO ARISTON SOUSA
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO do Veto Total Aposto ao Projeto 

de Lei Nº 042/2022, nos termos do voto do Relator.
           
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 30 de agosto de 2022.

CÉLIA PIMENTEL 
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 35/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. OBJETO: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em 12 (doze) meses, 
com início em 26 de agosto de 2022 e término em 25 de agosto de 2023.  
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do contrato permanece em R$ 
82.100,00 (oitenta e dois mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral. Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa.  Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza da 
Despesa: 33.90.40.13 – Comunicação de Dados.  Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. Histórico: Objeto: Fornecimento de Infraestrutura de tele-
comunicações de fibra ótica apagada, para utilização pelo complexo de 
comunicação deste Poder. Instrumento Legal: CT 035/2021, 1º TA. 
Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. Valor do Contrato: R$ 82.100,00. 
Setor Requisitante: DCS.  Informações complementares: valor para 
adimplir as parcelas contratuais até 31/12/2022. NOTA DE EMPE-
NHO: Para cobertura das despesas relativas ao exercício do presente 
aditivo foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 
2022NE001935, datada de 24/08/2022 no valor de R$ 28.735,00 (vin-
te e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais). BASE LEGAL: Lei 
8.666/93 e Processo Administrativo nº 2525/2022-ALEMA. DATA 
DA ASSINATURA DO ADITIVO: 25/08/2022.  ASSINATURAS:  
Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e Paulo de Tarso de Carvalho Bayma 
Filho representando a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRE-
LI, CNPJ nº 11.509.434/0001-38. São Luís–Ma, 29 de agosto de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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